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بريجيت إىل وامتناني تقديري كل
أبًدا. الكتاب هذا سطور كتبُت ما لوالها التي





متهيد

تكون ربما بالجنون. مصابون جميًعا ألننا الجنون؟ بتاريخ االهتمام هذا السماء بحق ملاذا
عرش: السابع القرن إىل تاريخه يرجع مأثور قول من يرتدد ما عىل الحكماء إجابة هذه
هذا ليس والحقيقة، املرآة.» يف نفسك إىل النظر إال عليك فما مجنونًا، ترى أن أردت «إذا
دراسة هو يعنينا ما وإنما بدراسته، هنا نُعنى الذي — الجميع بني الشائع — الجنون هو
هذا حول إجابات من الغربية مجتمعاتنا إليه توصلت ما ودراسة امَلَريض، الجنون تاريخ
الجنون من اآلخر النوع عن الحديث إىل نتطرق ملاذا لكن الطويل. املدى عىل املوضوع،
الواقع، يف عام ألفي من أكثر — قرون مدى وعىل ألنه، والفلسفي؟ األخالقي املنظور من
هناك ظل — عرش التاسع القرن مطلع يف والنفسية العقلية األمراض طب ظهور وحتى
كلٌّ يحمل اتجاهني بني متأرجًحا الغالب يف كان حيث «الجنون»؛ كلمة تعريف يف تضارب
إىل واآلخر الفلسفي)، (بمعناه األخالقي االتجاه إىل أحدهما فيميل مختلًفا، معنًى منهما
األصل شارك وقد الكلمة. هذه مفهوم وغموضحول التباس عنه نتج مما الطبي؛ االتجاه
الالتيني األصل من مشتقة fou مجنون كلمة ألن الغموض؛ هذا تعزيز يف للكلمة اللغوي
بالونًا أو ِكيًسا تعني والتي الوسطى) العصور يف fol مجنون كلمة اشتُقت (ومنه follis

وهناك. هنا الرياح تتقاذفه بالهواء منفوًخا
لو (كما تأرجًحا بها فنجد الكلمة، غموضهذه عىل الحالية الفلسفية املعاجم وتشهد
بني ما الجنون؛ تعريف يف القاموس) يف أساًسا الكلمة ورود وجوب حيال تردد هناك كان
حالة بوصفه إليه واإلشارة العقل»، «فقدان به يُقصد ا» وعامٍّ مبهًما «مصطلًحا اعتباره
برزت هنا ومن النفسية. األمراض مجال يف تندرج العقيل االضطراب من األبعاد متباينة
توارت الذين وغريهما)، وإسكريول بينيل (أمثال النفيس للطب املؤسسني أوائل أسماء
ويف أسسه. وضع وأعاد الِعلم هذا موازين قلب الذي فوكو ميشيل ظهور بعد أسماؤهم



الجنون تاريخ

عام يف فوكو، كتاب صدور مع «جنون» كلمة غموض عىل اإلعالمي الضوء ُسلِّط الواقع،
رسعان الذي الكالسيكي»، العرص يف الجنون تاريخ والحماقة: «الجنون بعنوان: ١٩٦١
اليوم تُعد التي الشهرية األطروحة هذه من ننطلق ال فكيف املجال. هذا يف بصمة ترك ما
موضوع إزاء الصمت التزام «فرَض الكالسيكي العرص أن وتفرتض قويٍّا رسوًخا راسخة
مع املجانني، احتجاز طبيعة تغريت وربما وغريبة»؟ عنيفة إجراءات باتخاذ الجنون،
وفًقا — الخطاب من جديد نوع إرساء ومع ،١٦٥٦ عام يف العام باريس مستشفى إنشاء
فوكو، لنظريات القادمة الصفحات يف وسنتطرق البطالة. مكافحة عن — فوكو ذكره ملا
يف تسبب الجنون، بتأريخ قيامه أثناء يف الفيلسوف، هذا أن إىل اإلشارة اآلن يكفي ولكن
نطاق ضمن املوضوع هذا إدراج يف بفضله نعرتف ولكننا التاريخية. الناحية من مشكلة
بعرض فقط مكتفيًة كبريًا، اهتماًما توليه الوقت ذلك حتى تكن لم التي اإلنسانية العلوم
وعىل التوايل، عىل لرواده الذاتية والسري النفيس الطب بتاريخ املرتبطة املحطات بعض

بينيل. رأسهم
من يحمله ملا نظًرا — تاريخه كتابة كون يف الجنون موضوع دراسة صعوبة وتكمن
والفيلسوف والطبيب املؤرخ من بكلٍّ منوًطا أمًرا — ازدواج وعالقة اشرتاك بينهما معنيني
لهذا الشخصية نظرته منهم ولكل االجتماع، وعالم النفيس واملحلل النفيس والطبيب
املفارقة قبيل ومن الجنون. موضوع إىل تطرقت التي القراءات من العديد هناك املوضوع.
وعىل املوضوع. هذا بدراسة اهتماًما األقل هم بالتاريخ، يتعلق األمر أن رغم املؤرخني، أن
أن دون النفيس، والطب االجتماع علماء بعدهم ومن الفالسفة أصوات كانت النقيض،
أبدوا فطاملا النفسيني، األطباء عن (أما — األعىل هي النفسيني، املحللني بالطبع نغفل
عاتية موجة وسط — فوكو ميشيل كتاب صدور بعد سيما وال فنهم) بتاريخ اهتماًما

والسبعينيات. الستينيات يف الغرب هزت النفيس للطب مناهضة
عىل لزاًما كان إزاءه)، فعٍل كردِّ ما نحٍو (وعىل األيديولوجي القيد هذا من الرغم عىل
تاريخ تأسيس بداية هو ١٦٥٦ عام اعتبار يمكن هل املؤرخني: أسئلة يطرح أن املؤرخ
من بدًال املجانني احتجاز مشكلة من للتهرب دوًما تسعى كانت السلطات وهل الجنون؟
بل هللا، أمام الَخَطأَة أو الجهالء وليس املجانني— وهل لها؟ حل إيجاد عىل باألحرى العمل
ووجودهم األزل، منذ موجودون — بأمراضعقلية بإصابتهم واملعروفون مرىضالجنون
لعالج البداية، ومنذ األساس، يف تسعى السلطات كانت هل نفسها؟ البرشية ِقَدم قديم
بوصفه الجنون تمييز يتم كان نحو أي وعىل متى منذ نتساءل يجعلنا هذا كل املجانني؟

والحكمة. للعقل نقيًضا بوصفه الجنون عن عقليٍّا مرًضا

10



تمهيد

«جداول دون يجب، … املؤرخ منظور من كيف؟ ولكن البحث، استئناف من بد ال
ظهوره منذ األخري هذا أثر واقتفاء واملجنون الجنون تتبُّع أيديولوجي، تحيز أو تحليلية»
املتعلقة النتائج إىل للوصول تدريجي نحو عىل البحث نطاق وتضييق البرشية، تاريخ يف
طرأ ما كل ملتابعة الزمني التسلسل عىل يعتمد نهج باتباع وذلك بفرنسا؛ ثم أوروبا بقارة
الزمن من لفرتة املؤرخون ُشِغل أن فبعد هذا. يومنا حتى مستجدات من املوضوع هذا عىل
ما إىل استحياء عىل اليوم عادوا اإلنسانية، العلوم اجتاح قد كان الذي التصوري باملذهب
وهو: املحدثة» «الوضعية مذهب إىل بانتمائهم يُتَهموا ال حتى به االعرتاف رفضوا قد كانوا

عنيدة! تكون ما دائًما فاألحداث … الكمي والتاريخ واألحداث الزمني التسلسل
ميداني، بحث … الجنون ملالحقة عام ألفي من أكثر مدار عىل يمتد طويل بحث إنه
تسبب التي املشاكل حجم ما وأين؟ ظهروا، ومتى املعارص، الواقع يف املجانني كان كيف
الفعل وردود والعالجية النظرية االستجابات وما األوىل؟ الحضارات قيام منذ الجنون بها

املرض؟ هذا إزاء املجتمعات قدمتها التي والقانونية االجتماعية
بما النفيس» الطب «تاريخ الكتاب هذا عنوان يكون أن ينبغي أال ذلك، عن فضًال
النفيس» «الطب أن أولها أسباب: لعدة وذلك كال، مرًضا؟ باعتباره الجنون يف يبحث أنه
رايل يد عىل ١٨٠٨ عام (يف عرش التاسع القرن مطلع يف إال يظهر لم واصطالًحا تعبريًا
قاموس يف املصطلح هذا إدراج تم حتى — ١٨٤٢ عام — طويل وقت مر ثم أملانيا، يف
األمراض عن (أو وتاريخه النفيس الطب عن الحديث ألن ولكن الفرنسية). األكاديمية
املعنى يف خطأ سيَُعد كان ربما الخصوص، وجه عىل السابقة الفرتات إىل بالنسبة العقلية)
تاريخ يف فاصلة كمرحلة جاء النفيس» الطب «اخرتاع ألن وذلك التسمية؛ مالءمة من أسوأ

بكثري. ذلك قبل بالفعل بدأ قد كان الذي الجنون
وحده، الطبي املجال إىل يشري النفيس» الطب «تاريخ الكتاب فعنوان ذلك، عن وفضًال
سياقه وبني املجال هذا بني الصلة إحكام كذلك نود ولكننا بالطبع، املركزي املجال وهو
يهمنا توصيفه وتطور نفسه املرض تاريخ رصد يف نرغب ما وبقدر والثقايف. التاريخي
أن ذلك املرض. هذا إزاء االجتماعية الفعل وردود العالجية االستجابات تاريخ استعراض
أساسيٍّا أمًرا يُعد للجنون األنثروبولوجي البُعد إدراك إن آخر. مرض كأي ليس الجنون
داخل ففي يشء. بكل الثقافة تنبأت فقد برغبتنا، مجانني نصبح ال «إننا تاريخه: لفهم
العقيل، االضطراب خالل من منها الهروب إىل نسعى والتي العصبي، االضطراب عملية
(فرانسوا تقمصها» علينا يتعني التي البديلة الشخصية شكل لنا لتحدد الثقافة تأتي

البالنتني).
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الجنون تاريخ

لتاريخ خالًفا أنه سنرى النفيس. الطب تاريخ يشغلها التي املكانة تتضح سبق، مما
إنجازاته عن الحديث يعنينا ال فإنه للجنون، الطبي التاريخ دراسة عند األمراض، معظم
تعرض التي والنكسات وتضحياته أخطائه تتبع يهمنا ما بقدر أحرزه الذي والتقدم
الفعل بردود يتعلق فيما أو العالجية واالستجابات الطبية، النظريات مجال يف سواء لها،
وجنونًا، غرابة موضوعه يضاهي الذي الطويل، التاريخ هذا يف البحث أردنا إذا االجتماعية.
ألساليب الواضح الغياب نلحظه ما ُجل فإن السلطات، جانب من قمع أو قوة سياسة عن
ظهرت فقد املتوسط. املدى عىل أو الطويل املدى عىل سواء املوضوع، لهذا الحكيمة املعالجة
والالمباالة، اإلمكانيات، وقلة والرباجماتية، التجريبية، مثل كلمات — الوقت ذلك يف —

املجال. هذا يف مفتاحية كلمات كأنها بدت
مشكلة يمثل فهو الدقيق، الطبي باملعنى مرضية حالة يُعد الجنون أن إىل إضافة
به)؛ العلوم هذه اهتمام رشعية يفرس ما (وهو االجتماع وعلم الفلسفة نظر وجهة من
زمان يف تحكمه التي املنطقية والقوانني «العقل» من كلٍّ سلبية عن يعرب ألنه وذلك
أو التحمل ودرجات االنحراف من الخاصة أنماطه لديه مجتمع فكل محددين، ومكان
يُعد ما زمن يف مختلفة حضارات بني مقارنة إجراء إن معها. تتماىش التي التساهل
هو وهذا اآلخر) تجاه مختلف نسبي منظور له نظام كل ألن (وذلك لالهتمام مثريًا أمًرا
النفيس (الطب النفسية األنثروبولوجيا علم — اليوم عالم يف ولكن — بدراسته يهتم ما
الواضح ومن اآلن. فيه الخوض يعنينا ال تصوري نهج باتباع وذلك األنثروبولوجي)،
نفسه وهو الجنون هذا يف نحيا أننا بيد الغربي. العالم جنون إال جنون ثمة ليس أنه
التي باملخاطر املحفوفة الرحلة بهذه القارئ يستمتع أن آملني بالدراسة سنتناوله ما

عام. آالف ثالثة من يقرب ما عرب سنخوضها

12



األول الجزء

اجلنون وجذور القديمة العصور





األول الفصل

ربوأرباب

هل لكن الروح، مرض أي الجنون؛ بدراسة اهتم من أول هم القدماء اليونانيون كان
بالتأكيد نقصد ال نحن املوضوع؟ هذا إىل أحد يتطرق لم الوقت ذلك قبل أنه هذا يعني
عن اليشء بعض نتغاىض يجعلنا املصادر غياب كان وإن حتى النظري، بمعناه الجنون
حتى مجتمعات، أو حضارات هناك هل بالطبع. املجانني نقصد إنما القول. هذا مثل

بالنفي. ستكون اإلجابة أن نراهن مجانني؟ دون منها، األوىل

وآلهة جنون

بد ال فيها، وأثرت اليونان سبقت التي الحضارات إال نستعرض ال وحتى الحقيقة، يف
تلقيهم أثناء يف ُضبطوا أن سبق الذين املجانني، أولئك عليهم؛ والعثور عنهم البحث من
لغرض ُشيدت التي املعابد يف نجدهم هناك. ببساطة هناك، نراهم ذلك، ومع للعالج.
والذي املثال، سبيل عىل ممفيس معبد يف كما مرصالقديمة، ويف البابلية الحضارة يف طبي
يتوافدون كانوا الذين أولئك بني من نفسه. الوقت يف ومشًفى للطب مدرسة يُعد كان
معجزة لحدوث دورهم ينتظرون كانوا الذين املجانني نجد للشفاء، طلبًا املعابد هذه عىل
هناك كانت الدينية، الشعائر من أجواء وسط الطقوس. بعض ممارسة خالل من معهم
املعبد، إىل الدخول تسبق املقدسة باملسحة والدَّهن والتطهر واالغتسال كالصوم ممارسات
يمكن والذي املرض»، حضانة «نوم ل التايل اليوم يف ليلة. فيه للمبيت أيام، ببضعة أحيانًا
األطباء»، «الكهنة عىل أحالمه يقص املريض كان العقاقري، بعض تناول يصاحبه أن
واألنظمة واألدوية العالج وصفات عىل للحصول بتفسريها يقومون بدورهم كانوا الذين
طريق عن األحيان بعض يف املريض عىل يمليها من هو بنفسه اإلله كان والتي الغذائية،
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لم شفائها يف أمل ال التي والنساء للرجال املرضية الحاالت بأن االفرتاض ويمكن األحالم.
حال، أي عىل املحك. عىل واإلله املكان سمعة كانت حيث املعبد؛ بدخول لها يُسمح يكن

للجنون. تماًما مالئًما الكهنوتي الطب هذا كان
مقر فهو «القلب»؛ هو يشء كل مركز أن يعتقدون كانوا فقد املرصيون، أما
إشارة (يف إلهية قوة قلبه تسكن حينما املرء يصيب الجنون وأن و«النسيان»، «الهروب»
فإنه «قلبه» عىل اإلنسان يعثر وحينما أفعاله. عن مسئوًال بعدها يصبح وال الشيطان) إىل
لوقت سائدة امُلغيب املجنون عن الفكرة هذه ظلت وقد عقله. نفسه الوقت يف يستعيد
عرش، التاسع القرن أوائل يف النفيس، الطب نشأة مع خاصة الظهور عاودت ثم طويل،
يكون أن وتعني alienare األصل من مشتقة كلمة (وهي االغرتاب مفهوم ظهور مع
نفسه. عن غريب أيًضا وإنما اآلخرين عن غريبًا فقط ليس غريبًا)، آخر شخًصا اإلنسان
ومن عنه؛ مسئوًال شيطانًا مرض لكل بأن اعتقاد هناك كان البابيل، الطب يف
النصوص يف إيديتا. تُدعى كانت الجنون مرض تسبب التي الرشيرة الروح فإن ثم
ما «بحسب ييل: كما الجنون من مختلفة أنواع بني التمييز جرى الطبية،1 املسمارية
تنتابه بدأت أو الرصع، من خفيفة أو حادة نوبات من كثريًا يعاني الشخص كان إذا
شعور لديه أو بهالوس، يصاب كان إذا أو عليه، غاضبة اآللهة وأن االضطهاد عن أفكار
إىل بالنسبة الحال هي وكما بالجنون، يتعلق فيما وبالطبع، «… والفزع بالرعب دائم
إىل يلجأ مثلما Asipu الساحر أو العراف إىل يلجأ البابيل الطب كان األخرى، األمراض
مًعا. االثنني استدعاء يجري كان العناء، يستحق املريض كان إذا وأحيانًا، ،Asu الطبيب
عقاقري عىل (تحتوي صيدلية بالفعل يمتلك الصيديل، نفسه الوقت يف وهو الطبيب، كان
عن وعزائم، تعويذات من يتلوه ما إىل إضافًة جانبه، من العراف يتورع ال ومراهم)

استخدامها.
شياطني، بها يتحكم األمراض جميع بأن اعتقاد هناك كان القديمة، فارس بالد يف
حيث فحسب، العالم يف ليس يتجسد، والرش الخري بني الدائم للرصاع الثنائي املفهوم وأن
البرشي الجسم يف أيًضا وإنما «أهريمان»، الرش إله مع «أهورا-مازدا» الخري إله يتنازع
ييل: كما الطب من مختلفة أنواع ثالثة هناك وكان املرض. مع الصحة تتعارض حيث
بهذا ويقصد الكالم»، وطب والنباتات، باألعشاب العالج طب الجراحة، أو امِلبضع «طب
من أول اليونانيون ويعد للروح». كينة السَّ «تجلب التي املقدسة التالوات األخري النوع

الروح. ملاهية دقيق بتعريف بعد فيما قام

16



وأرباب رب

أو مرضية أسباب لها الجنون من حاالت نجد ما نادًرا القديمة، العصور تلك يف
قبل ذلك، من وبالرغم والدين. بالسحر التداوي نطاق عن بعيًدا مالئمة، عالجية طرق
أكانت سواء النسائية، االضطرابات من العديد املرصيون عزا املسيح، ميالد من عام ألفي
يف ضيق حدوث عنه ينتج مما الجسم؛ أعىل إىل الرحم هجرة إىل نفسية، أم جسدية
الفرضية من انطالًقا بالهسترييا»). «اإلصابة به يُقَصد (ما « َرِحِميٍّ و«اختناق التنفس
الطيبة، الروائح تجذبه بينما الكريهة الروائح من يهرب املهاجر العضو بأن القائلة
بالروائح املهبل وتطهري محببة غري روائح استنشاق بني الجمع برضورة اعتقاد وساد
والتي الهسترييا، نشأت وهكذا الطبيعي. موضعه إىل العودة عىل الرحم إلجبار العطرية

املجال. بهذا للباحثني واالجتماعي الطبي الصعيدين عىل واعًدا حقًال أصبحت
عىل القائم نفسه الطبي النهج حقب) من بعدها (وما القديمة اليونان اتبعت وقد
أيًضا الكهنة كان القديم. املرصي بالطب ذلك يف متأثرة والدين، بالسحر االستعانة
لإلله املخصصة املعابد من العديد يف سيما وال البرش، صحة رعاية عىل القائمني هم
والحورية أبوللو اإلله ابن هو أسكليبيوس فإن اإلغريقية، لألسطورة ووفًقا أسكليبيوس.
أقرانه، عن يمتاز القنطور هذا وكان لرتبيته. شريون القنطور إىل به ُعِهد والذي كورونيس
أسكليبيوس بتعليم شريون، القنطور قام وقد والطيبة. بالحكمة والجهلة، املتوحشني
تفوق ما ورسعان وأرطميس. أبوللو أيدي عىل تعلمه أن سبق ما إليه نقل حيث الطب،
وإنما فحسب، املرىض شفاء عىل أسكليبيوس قدرة تقترص ولم أستاذه. عىل الطالب
أسكليبيوس عىل فغضب ذلك، زيوس اإلله يتحمل ولم املوتى. إحياء أيًضا لتشمل امتدت
الرومان)، عند إسكوالب اإلله (وهو الطب إله هو أسكليبيوس وأصبح بالربق. ورضبه
اللغوي األصل اشتُق اسمها (ومن الصحة إلهة (Hygie) هيجي أو هيجيا ابنته وصارت

الصحية). النظافة أي hygiène؛ لكلمة
وكان أرغوليس. يف إبيداوروس، مدينة يف أسكليبيوس لإلله الرئيس املعبد يقع
املعابد مئات أمام الحال هي وكما امليالد. قبل السادس القرن منذ املرىض عليه يتوافد
بانتظار يصطفون املرىض كان اليونان، أنحاء جميع يف الشفاء إلله املخصصة األخرى
هذا من يسخر أريستوفان املرسحي املؤلف وكان الشهرية. املرض حضانة ليلة قضاء
وخداع احتيال عمليات يكون أن يعدو ال األمر بأن قائًال الكوميدية، مرسحياته يف املشهد
املعابد، هذه إىل يحجون كانوا الذين املرىض أولئك الرأي هذا يشاركه لم ولكن كربى.
الشكر آيات منظر هذا إيمانهم من عزز وقد ال ولم الشفاء، يف واالعتقاد باإليمان مفعمني
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— األطباء الكهنة أولئك أما املعابد. جدران تزين كانت التي بالنذور والوفاء والعرفان
من فكان — قوية رابطة ويمثلون أسكليبيوس ساللة من ينحدرون أنهم يدَّعون الذين
— وكذلك باملوسيقى، ومعالجون وجراحون، وصيادلة، التغذية، علم يف مختصون بينهم
الكهنة يكن لم مرص، يف الحال هي وكما نفسيون. أطباء — نفسها الكلمة ظهور وقبل
املرىض. لتفقد واسعة بجوالت يقومون كانوا بل معابدهم يف بالبقاء يكتفون األطباء
السحر بني يجمع الذي األطباء من النوع هذا لدى املختارة الفئة يمثلون املجانني وكان

والدين.
يف سيما وال ورودس، قوريني، يف تنافسية: مدارس أُنشئت مرص، يف حدث كما
بتسجيل االهتمام وتزايد دوديكانيسيا. كوسفي جزيرة ويف الصغرى، آسيا يف كنيدوس،
بمنزلة األحيان بعض يف تكون بحيث ألواح، عىل معالجتها وطرق الصحية العوارض
الكنيديسية». «الِحَكم كتاب الصدد هذا يف املثال سبيل عىل ونذكر متكامل، طبي مرجع
معالجة عىل االقتصار إىل يميلون أسكليبيوس ساللة من األطباء الكهنة كان ذلك، ومع
بأمراض املصابني املرىض من العديد هجر السبب ولهذا الحادة؛ واألمراض الجروح
من اعتباًرا الرياضية، األلعاب صاالت عىل يرتددون وأخذوا أسكليبيوس معابد مزمنة
تكن لم أنها حد إىل اليونان يف الرياضية األلعاب صيت ذاع امليالد. قبل الخامس القرن
املزمنة، األمراض ملعالجة طريقة أضحت بل فحسب، جيدة بصحة للتمتع وسيلة تعد

غذائية. أنظمة واتباع طويلة ملسافات والسري البدنية التمارين عىل اعتماًدا
وقصائد القديمة اليونانية األسطورة يف يحتل فهو نفسه، بالجنون يتعلق فيما أما
يُبتَىل عقابًا األحيان أغلب يف يمثل أنه عىل إليه يُنظر كان فقد خاصة؛ مكانة هومريوس
بالجنون أوريستيس أصيب وهكذا، والغطرسة. الجموح ضحية يقعون الذين البرش به
عند فيوريس (املسماة إيرينيس العذاب إَِلَهات فعلته عىل وعاقبته والدته قتل أن بعد
كانوا أنهم لدرجة إيرينيس، الجحيم جنيَّات من بشدة يخافون اإلغريق كان الرومان).
معاقبة اإللهات هؤالء مهمة وكانت يُغضبوها. ال حتى الطيبة» «الجنيَّات عليها يطلقون

أيًضا. واملتغطرس القاتل
الحقول، من بدًال الرمال يحرث كان الذي أوديسيوس، عىل الجنون اآللهة سلطت لقد
أجاكس طالب األخري، هذا موت وعند أخيل. بعد اليونانيني الرجال أشجع وهو وأجاكس،
الجنون لوثة أجاكس أصابت وهكذا أوديسيوس. اختاروا اآلخرين القادة ولكن بأسلحته
مرسحيته يف سوفوكليس، وكتب اآلخيني. من جيًشا ظنَّه الخراف من قطيًعا يذبح وطفق
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حامية أثينا، اإللهة فيه تظهر مشهًدا امليالد)، قبل ٤٤٠ سنة حوايل ألفها (التي «أجاكس»
«غشاوة ب رضبته بأن أجاكس؛ غضب بددت أنها كيف ألوديسيوس ترشح وهي اآلخيني،
اإلنسان عىل وسأضغط ،[…] كريه النتصار الثقيل الوهم عينيه عىل «سأوقع عينيه»: عىل
لم خطأه، أجاكس أدرك وعندما املوت.» شبكة عمق نحو وأدفعه هذيانه، ضحية الواقع

االنتحار. إال البائس هذا أمام يبَق
كان فقد الُحماة. أو املنتقمني دور بلعب تكتِف لم اإلغريقية األساطري آلهة أن بيد
بمعنى نساء زير زيوس كان وهكذا نفسها. الفانني عيوب جميعها اآللهة هذه لدى
رهيب. بشكل َغرْيَى املتزوجات) النساء وحامية الزواج (راعية زوجته هريا وكانت الكلمة
كبري نفسه الوقت يف يعد والذي الفاسق، زوجها من االنتقام عىل قدرتها لعدم ونظًرا
من جانبًا نلن الالئي الفانيات من العديد نحو تتجه هريا كانت األرباب؛ رب أو اآللهة
زيوس أغواها التي امليسينيني، أمرية ألكمن، مع املثال سبيل عىل حدث ما وهو إحسانها.
غضبًا هريا فاستشاطت منه. حملت ثم أمفيرتيون، الغائب زوجها شكل اتخذ أن بعد
ابن ميالد وبمجرد ألكمن. حمل فرتة تطيل أن الوالدة، إلهة إيليثيا، ابنتها من وطلبت
ولكنه إليه، بها تبعث كانت اختبارات يف وضعه عن هريا الرهيبة اإللهة تُكف لم ألكمن،
أدركت وعندما هريا». «مجد ومعناه هرقل، اسمه: جاء هنا ومن فيها. االنتصار دائم كان
أبنائه قتل إىل دفعته جنون بلوثة رضبته البطل، هذا هزيمة عىل يقدر يشء ال أنه اإللهة
هذه مثل عن للتكفري الشهرية عرش االثني باألعمال القيام بعد فيما عليه لزاًما (وأصبح
صورة يف هرقل جنون من شائقة نسخة يوربيديس املرسحي املؤلف قدم وقد الجريمة).
أنه باالبتهاج، شنيع بإحساس مصحوب تجلٍّ يف فجأة، هريا أدركت حيث مرسحي؛ عمل
فليعلن عليه، وبناءً نفسه! إال أحد، ال هرقل. هزيمة بإمكانه شخص أو يشء يوجد ال
وبذلك ألفعاله؛ مدرك غري جنونه، يف يكون، بحيث مخبوًال وليِرصْ نفسه! عىل الحرب اآلن

نفسه! يكره
املشار فالجنون الرتاجيدي، والشعر اإلغريقية األسطورة نطاق يف هنا أننا ورغم
صورته يف الجنون ألن الحقيقية؛ بصورته الجنون عن يقل ال مجاز، أي عن بعيًدا إليه،
الالتيني هراقليس وغضب اإلغريقي، هرقل هوس يف: يتجىل خطورة واألكثر عنًفا األكثر

الهائج.
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والجنون اإلله

كان فقد البرش، مع قسوة من يبدونه كانوا مما الرغم عىل اإلغريقية، األسطورة آلهة مع
أخذنا وإذا معهم. اتفاق إىل للوصول تنازالت تقديم — األحيان بعض يف — املمكن من
بقسوة تتعامل ال كثرية، أحيان يف للغاية، برشية تكون التي اآللهة، هذه أن االعتبار بعني
والعالقات التفاهم من مشرتكة مساحة يخلق ذلك فإن التسلية، أو العاطفة بدافع إال
بوجه التوحيد عقيدة مع كتابي. دين ألول األوحد اإلله مع هذا مثل يوجد وال املتبادلة.
محب يهوه، يُدعى والذي القديم، والعهد العربانيني إله إن للمزاح. مجال هناك ليس عام،
البكر؟ ابنه بإسحاق، التضحية إبراهيم من يطلب ألم األحيان. أغلب يف وعنيف لالنتقام
كبش وجود بدليل إبراهيم عبده اختبار إال يريد يكن لم يهوه إن قائًال: البعض وسيجيب
األب أن يربر ال فهذا بذلك، سلمنا إذا األخرية. اللحظة يف ولده محل حل الذي الفداء
مذبح عىل ابنه بالفعل قيد قد إبراهيم كان حيث ابنه؛ قتل عىل الرب، باسم وافق، قد

جديد. إله ظهر وهكذا بالسكني. ليمسك يده مد وبالفعل، املحرقة.
أُِميُت «أَنَا الخالص). سبل ضاقت (كما للنجاة سبيل ال العنيد، اإلله هذا عن وبعيًدا
آية ،٣٢ إصحاح التثنية، (سفر ُمَخلٌِّص» يَِدي ِمْن َوَليَْس أَْشِفي، َوإِنِّي َسَحْقُت، َوأُْحِيي.
هذا يف الجنون؟ إال األمثل العقاب يكون وماذا خالئقه. ليعاقب املرض يرسل هللا .(٣٩
يكون وعليه، جذري. بشكل التشاؤم عىل وباعثًا مبهًما طابًعا الجنون يكتسب السياق،
«ِفْكُر والعقاب. الخطيئة ِشباك يف يسقط ثم — الخطية يف يقع َمن بدايًة هو املجنون
يَْعِرُفوا. َلْم إِيَّاَي أَْحَمُق. َشْعِبي «ألَنَّ .(٩ آية ،٢٤ إصحاح األمثال، (سفر َخِطيٌَّة» اْلَحَماَقِة
عىل األمثال سفر يف وترد .(٢٢ ،٤ أرميا، (سفر َفاِهِمنَي» َغرْيُ َوُهْم َجاِهلُوَن بَنُوَن ُهْم
مع املتعارض لألحمق تشاؤًما األكثر الصورة ومهيمن، متكرر بشكل الخصوص، وجه
يغضب يَهَوه ومن َقِريٌب.» َفَهالٌك اْلَغِبيِّ َفُم ا أَمَّ َمْعِرَفًة، يَذَْخُروَن «الُحَكَماءُ الحكيم:
الحبوب، بني بالهاون معتوًها سحقت ما «إذا للشفاء: قابل غري جنونه ويكون املخبول
ُدبٌَّة اإلِنَْساَن «ِليَُصاِدِف األحمق: عن االبتعاد من بد ال ولذلك، عنه.» يحيد ال جنونه فإن

.(١٢ ،١٧ األمثال، (سفر َحَماَقِتِه» ِيف َجاِهٌل َوَال ثَُكوٌل
ُمنحت عطية يفقد الذي اإلنسان أنه عىل املجنون اليهودية التعاليم عرفِت عندما
إيمانه عىل الحفاظ يستطع لم الذي الخاطئ وأيًضا عقليٍّا املريض بذلك يقصد كان له،
يف مسئوًال، عقليٍّا املريض أليس ذلك، إىل باإلضافة هللا. من عطيتني باعتبارهما وفضيلته
ثم ومن هللا بنسيان وذلك الجنون؛ هوة يف باالنزالق لنفسه السماح عن املطاف، نهاية

به؟ االستهانة
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التقليد يف التأثري عن حال أي عىل يكفَّ لم واآلثم املجنون بني الجمع هذا
كان هكذا، جماعيٍّا. طابًعا الجنون يأخذ أن يمكن الصدد، هذا ويف اليهودي-املسيحي.
بالجنون الرب فسيرضبهم اإليمان، طريق عن حادوا إذا إنهم قائًال شعبه يحذر موىس
بأسلوب السامريني يدعون اليهود كان وهكذا .(٢٨ ،٢٨ التثنية، (سفر القلب» «حرية وب
املقدس الكتاب يف يقبَلون ال (فهم الديني انشقاقهم بسبب وذلك مجنونًا»؛ «شعبًا مهني

واحد. ليشء مرتادفات كلها رشير، آثم، مجنون، التوراة). إال
موته: من أكثر للحزن مثريًا أمًرا اإلنسان جنون يكون حني ذروته التشاؤم ويبلغ
َعَىل اْلبَُكاءِ ِمن َقلِّْل اْلَعْقَل. َفَقد ألنه األَْحَمِق َعَىل وابِْك النُّوَر َفَقد ألنه اْلَميِِّت َعَىل «ابِْك
،٢٢ سرياخ، بن يشوع (سفر َموتِِه» ِمن أْشَقى َفَحياتُُه األَْحَمق ا أمَّ َراَحٍة ِيف َفإنَّه اْلَميِِّت

.(١٠–١٢
كان فقد «الحقيقيني»؛ املجانني مصري معرفة الصعب من كان لذلك، ونتيجة
حد أبعد إىل متعصب ديني مناخ إطار يف عليه، يُحسدون ال مصري بالطبع ينتظرهم
إىل اللجوء وتُحرِّم بل ترفض، دينية بيئة سياق ويف آلهة، بعدة املؤمنة الحضارات عن
يف واملختبئني مجتمعهم من املنبوذين — املجانني هؤالء من للعديد كان وهكذا، السحر.
(وهي االستذآب أسطورة مولد يف دور — وهمجية بدائية حياة يعيشون حيث الغابات
ويعد باملذءوب). بعد فيما ُعِرف الذي الذئب»، «الرجل اللغوي األصل من مشتقة كلمة
الذي امللك، هذا عىل العقاب فلتوقيع نقول؛ ما عىل مثال خري بابل، ملك نرص، نبوخذ
عىل امليالد)، قبل السادس القرن مطلع (يف أورشليم معبد ودمر يهوذا مملكة بغزو قام
إىل ولكن ذئب إىل ليس تحول أنه نرص نبوخذ اعتقد حيث بالجنون؛ يهوه رضبه غروره،
عىل ليعيش انطلق وقد قرصه. جدران تزين التي الكثرية الثريان صور غرار عىل ثور،
إال يأكل يعد ولم الجوية، األحوال لسوء نفسه معرًضا الشاسعة، حدائقه يف بدائي نحو
مؤقتة لفرتة إال للعقاب يتعرض لم بابل ملك ولكن وأظفاره. شعره وأطال الحشائش
صار ثم التوضيح). من مزيد إعطاء دون املقدس الكتاب ذكر كما أزمنة»، («سبعة
عليه ومنَّ ِطلبته قِبل الذي هللا إىل تذلل يف والترضع رشده» «استعادة أخريًا بإمكانه

بالشفاء.
يخرج الذي ذلك «إنه خاطئًا؟ يكون أن دون مجنونًا يكون أن يمكن َمْن ولكن
له» يُعطى ما ويفقد مالبسه، ويمزق الحجارة، ويقذف املقابر، يف ويبيت الليل، يف بمفرده
ريشالكيش، التلمودي أكد املبهم، «اإلكلينيكي» التعريف هذا جانب وإىل التلمود). (تكملة
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روح إليه دخلت إذا إال الدين أحكام يخالف ال اإلنسان أن امليالد، بعد الثالث القرن يف
الجنون.

هذه أشهر العقيل، املرض بمفهوم الجنون، حاالت بعض املقدس الكتاب ذكر وقد
بألف امليالد قبل ذلك حدث وقد إرسائيل، بني شعب ملوك أول شاول، هو الحاالت
الحادي اإلصحاح إىل التاسع اإلصحاح من األول، صموئيل سفر يف ذُِكر (حسبما عام
الذي داود، قيثارة إال هناك يكن لم املزاج، معتل وأصبح شاول شاخ أن بعد والثالثني).
َويَذَْهُب َويَِطيُب َشاُوُل يَْرتَاُح «َفَكاَن تهدئته. بإمكانها التي هي للغنم، راعيًا يزال ال كان
عن الحديث هو ها ذلك، ومع .(٢٣ ،١٦ األول، صموئيل (سفر الرَِّديءُ» الرُّوُح َعنُْه
ُروُح «َوذََهَب قوله: يف الخالصة لنا يقدم امللوك سفر كان وإن حتى الرشيرة، األرواح

«. الرَّبِّ ِقبَِل ِمْن َرِديءٌ ُروح َوبََغتَُه َشاُوَل، ِعنِْد ِمْن الرَّبِّ
ومصابًا مكتئبًا شاول لوحاتهم، يف ليدن دي ولوكاس رمربانت من كلٌّ ر صوَّ لقد
من وبالغرية البارانويا، أو العظمة، بجنون أيًضا مصابًا الشيخ امللك كان كما بالعني.
انتقام من هربًا بإرادته؛ إياها َزوََّجه قد نفسه شاول كان التي ابنته زوج داود نجاح
إىل االلتجاء داود عىل يتعني وكان امُلضطَهد-امُلضطِهد، لثنائية نموذًجا يُعد الذي شاول
يبدو حتى الجنون نفسه هو تََصنَّع حياته، عىل خوًفا وهناك، جت. مدينة ملك بالط
يسيل لعابه ويرتك الباب مرصاعي عىل عالمات يضع «كان العدائي: غري املسالم، بمظهر
فلماذا مجنون، الرجل هذا أن جيًدا ترون «أنتم قائًال: امللك رصخ رؤيته، لدى ذقنه.» عىل
حماقاته؟» يفعل ذاك لرؤية بحاجة أكون حتى مجانني أينقصني إيلَّ؟ أحرضتموه إذن
ِجْلبُوَع؛ جبل يف الفلسطينيني قبل من ومهزوًما وحيًدا، عاش بعدما شاول انتحر وهكذا،
أوج عهده يف إرسائيل مملكة وبلغت داود وَخَلَفه فارقه. قد كان الرب روح أن يثبت مما

قوتها.
الصدد بهذا تشاؤًما أقل أنه كما الجنون ملوضوع تناوًال أقل الجديد العهد يعترب
االنتقام إىل يميل إله يد يف سالح أنه عىل الجنون يصور يعد فلم القديم؛ العهد من
يعد والذي والشياطني، باألرواح املتعلق القديم للتقليد إحياءً هناك نجد بل والِقصاص،
«َفانْتََهَرُه الرصيع: يشفي يسوع هو فها اآللهة. املتعددة الحضارات إيمان يف ًخا مرتسِّ
أيًضا، .(١٨ ،١٧ (متَّى، اَعِة» السَّ ِتْلَك ِمْن اْلُغالُم َفُشِفَي يَْطاُن. الشَّ ِمنُْه َفَخَرَج يَُسوُع،
يقيم وال ثوبًا، يلبس َال طويٍل زمان منذ كان رجل يسوع إىل أتى اْلَجَدِريِّنَي، ُكوَرِة يف
وكان املنطقة). هذه يف منترشة كانت التي املغارات (يف القبور يف يعيش بل بيت، يف
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يسوع سأله وعندما قيوده. يكرس دائًما كان ولكنه التحرك من ملنعه بسالسل يُربَط
الشياطني وألن فيه. دخلت كثرية شياطني ألن «َلِجئُوُن»؛ قائًال: الرجل أجاب اسمه، عن
قطيع يف بالدخول لها يأذن أن إليه طلبت الهاوية؛ إىل بالذهاب يسوع يأمرها أن خافت
اندفع حتى الخنازير يف الشياطني دخلت إن وما الوقت. ذلك يف يمر كان الخنازير من
«َجاِلًسا كان فقد الشياطني، منه خرجت الذي اإلنسان عن أما وغرق. البحرية إىل القطيع

.(٢٦–٣٩ ،٨ (لوقا، وََعاِقًال» الِبًسا يَُسوَع، َقَدَمْي ِعنَْد
الجديد. العهد يف مميزة، ولكن محدودة، مكانة فله املجازي، بالجنون يتعلق وفيما
ألم ليعظه، املسيح جاء الذي اليهودي فالشعب نفسه؟ يسوع جنون هو أليس بداية
نجد وهكذا التقليدي؟ الدين عليه يعاقب جنونًا واعتربها بل بالجنون، الكرازة يقرن
بينما جنونًا الصليب عىل الخاليص عمله يُعد البرشية، مخلص فاملسيح مقلوبة، اآلية
الكاذبة، وفطنته العالم، حكمة تعد ذلك، من العكس عىل صورها، أجىل يف الحكمة هو
َجاِهًال َفْليَِرصْ ْهِر، الدَّ هذَا ِيف بَيْنَُكْم َحِكيٌم أَنَُّه يَُظنُّ أََحٌد َكاَن «إِْن بعينه: الجنون هي
«َفِإنَّ آخر: موضع ويف ِهللا.» ِعنَْد َجَهاَلٌة ِهَي اْلَعاَلِم هذَا ِحْكَمَة ألَنَّ َحِكيًما! يَِصريَ ِلَكْي
نَْحُن ِعنَْدنَا ا َوأَمَّ جنون]، [بمعنى َجَهاَلٌة الَخَطأَة] [بمعنى اْلَهاِلِكنَي ِعنَْد ِليِب الصَّ َكِلَمَة
كورنثوس). أهل إىل األوىل رسالته يف الرسول، بولس (القديس ِهللا» ُقوَُّة َفِهَي اْلُمَخلَِّصنَي
طريق عىل متقدمة مرحلة بالفعل بلغنا وقد امليالدي األول القرن يف اآلن نحن ها
من قرون عدة قبل لنا يبدو كان كما العربانيني جنون إىل فلنعد املسيحي. التصوف
التشاؤم عىل الباعث ر التََّصوُّ ذلك مثل كان مًدى أي إىل نوضح حتى وذلك املسيح ميالد
من قربًا أكثر إننا بشأنه. النظري للتفكري محاولة أي سلًفا يحبط الجنون بخصوص
البحث وضع من الفكرية، الناحية من نقيض طريف عىل ولكن الجغرافية، الناحية
روما مفكرو بعدهم ومن الكالسيكية، اليونان مفكرو كرس الذي والطبي الفلسفي

النفس. أو الروح ملرض األسايس املفهوم ظهور من ابتداءً له، أنفسهم القديمة،
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مرضالروح

الرياضية األلعاب أسكليبيوسوصاالت لإلله املخصصة االستشفاء معابد كانت كيف رأينا
املهد، هذا رعاية عىل سهرت ِجنيًَّة هناك أن غري أبقراط. ظهور قبل حتى للطب مهًدا
أَْوَجُه بلغ إنه (حتى مستمرٍّا والدين السحر إىل االلتجاء ظل وبينما الفلسفة. ِجنيَُّة وهي
نفسه الوقت يف الفلسفة كانت امليالد)، قبل الرابع القرن يف إبيداوروس معبد ازدهار مع
مليٍّا يفكرون وكانوا أسفارهم. من ويتعلمون يسافرون الفالسفة كان النشأة. طور يف
الكون؟) (ما الكونيات بعلم بدءًا التساؤالت، من العديد يف معنًى من للكلمة ما بكل
(ما (األنثروبولوجيا) اإلنسان بعلم وانتهاءً امليالد)، قبل ٤٥٠ سنة إىل ٦٠٠ سنة (من
بما الطبيعة، يدرسون كانوا كما امليالد). قبل ٤٠٠ سنة إىل ٤٥٠ سنة (من اإلنسان؟)

األمراض. وأصل األجسام تنظيم ذلك يف
األمر أن بما الفلسفي، بشقيه: الروح مرض مفهوم برز الدراسات، هذه بني ومن
وبناء األمراض. من نوع دراسة بصدد أننا بما والطبي، بالنفس، أو بالروح متعلق
األمراض علم وهما: خربتني؛ بني يجمع طبي-فلسفي تقليد طويلة لفرتة ساد ذلك، عىل
األخري هذا ويتناول فلسفي. منظور من النفسية األمراض وعلم طبي، منظور من النفسية
من الجسد الطب «يعالج والجسد الروح بأمراض متعلق األول املبحث مبحثني: بدوره
املبحث أما ديموقريطوس). يقول (كما العواطف» من الروح الحكمة وتحرر األمراض،
عىل للحفاظ العمل من بد «ال أبيقور: يقول الروح. وصحة الجسد صحة فيشمل الثاني

االضطراب.» من الروح عىل والحفاظ املعاناة من الجسد
«النفخة»)؟ تعني anima كلمة الالتينية، اللغة (يف الروح ما البداية، يف ولكن،

… باملخاطر محفوف واسع حقل يف التوغل من بد ال كان السؤال، هذا عن ولإلجابة
مًعا، االثنني أو والفكر الحياة «مبدأ أنها عىل الروح (٤٢٨–٣٤٨ق.م) أفالطون يُعرِّف
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خالله.» من تتجىل ولكنها الجسد عن ومستقل منفصل بشكل كائنة حقيقة باعتبارها
أو اإلنسان، كينونة «جوهر أنها عىل الروح عرَّف فقد (٣٨٤–٣٢٢ق.م)، أرسطو أما
الذات عكس عىل للكائن املتحقق الفعل (وتمامية بالقوة حياة به طبيعي لجسد صورة

الناقصة).»
عن أحدهما فصل يمكن أم (الواحدية)، يتجزأ ال كالٍّ يشكالن والجسد الروح هل
هو ٢١٠م)، عام يف تقريبًا وتويف ١٢٩م عام ولد (الذي جالينوس (املثنوية)؟ اآلخر
«املوت بأن أفالطون قاله ملا فهمه عدم عن وأعرب حياته بداية يف الفلسفة درس طبيب
بالطبائع الرتباطها الروح مادية عىل جانبه من وأكد الجسد.» الروح تفارق حينما يحدث
هذه أن األحيان بعض يف أوضح وإن حتى واليابس)، والحار، والرطب، (البارد، األربع
مؤلفاته يف جالينوس أشار وقد األعضاء. وظائف وعلم الطب مجاَيلْ كثريًا تهم ال املعرفة
كما أبقراط) لدى شائعة نظرية (وهي لإلنسان الثالث األنُفس حول أفالطون نظرية إىل
والنفس الكبد، يف ومكمنها الرغبة) منبع تمثل (التي النباتية أو الشهوانية النَّفس ييل:
وهكذا املخ. يف ومقرها اآلمرة أو املفكرة والنفس القلب، يف ومركزها الذكورية أو النشطة
النفس ويصاحب وحدها). اآللهة بها (يختص عاقلة ونفًسا عقالنيتني غري نَْفسني نجد
وهي الثالثة، النفس أما الشجاعة، فضيلة الثانية النفس ويرافق االعتدال، فضيلة األوىل
بالقدر تحافظ، التي العدالة إىل باإلضافة هذا والعلم. الحكمة فضيلتا فتالزمها العاقلة،

الثالث. األنُفس بني التناغم عىل املالئم،
يف متمركزة واحدة نَفس إال توجد ال أنه يرى فهو تماًما؛ مختلف رأي وألرسطو
الفالسفة ويعتقد أفالطون. عرَّفها التي الثالث األنفس َمَلكات كل تجمع ولكنها القلب
كل أن ويرون امَلَلكات. بني يميزوا أن دون واحدة نفًسا يملك اإلنسان أن الرواقيون،
امليالد)، قبل الثالث (القرن خريسيبوس أما الروح). ذلك يف (بما جسًدا يُعد يتحرك ما
تناغم به ظل طاملا الجسد كل يف وتتوغل مولدنا، مع تولد مستمرة، نفحة الروح أن فريى

الحياة.
املثنوية للنزعة وفًقا أم الواحدية ملذهب وفًقا سواء الروح، مرض هو ما ولكن
ومرض الجسد مرض بني تفرق ألنها نظًرا املثنوية؛ العقيدة نظر وجهة من (وباألخص
الوحيد، هو طويلة لفرتة كان وربما أول، كان بيجو جاكي أن بالذكر الجدير من الروح)؟
بحماس وسنتابع القديمة.1 العصور يف الروح مرض لبحث ماجستري خصصرسالة َمْن
عىل بيجو فكرة تعتمد األطروحة. هذه خالل من إليه التوصل تم ما الفصل هذا يف
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«االستدالالت دراسة مع القديم، العرص يف والفلسفة الطب بني العالقة إشكالية تحديد
الروح»؛ بمرض يتعلق ما سيما وال األخالق، لعلم الطب يقدمها التي املميزة القياسية
«مرض أن بما أيًضا، هوية وإنما قلنا، كما فحسب، قياسيٍّا استدالًال الطب يقدم ال حيث
وهذا خالله»، من الروح تنفذ الذي املكان «هو والجسد الجسد»، خالل من يأتي الروح

ألم. دون يحدث ال
أو الحماقة به ويُقَصد الروح، مرض يحدث «طيمايوس»، أفالطون محاورة يف
فإنها الجسد، من أقوى الروح كانت إذا أنه الفارق مع الجسد، حالة بسبب الجنون،
أما الجنوني. باملسِّ أو بالهوس اإلصابة ذلك عن وينتج الداخل»؛ من بالكامل «تهزه
[نقيض الجهل» وهو املرض؛ أنواع أشد «يف تسقط الروح فإن أقوى، الجسد كان إذا
خاطئ لحكم نتيجة هو سيئ عمل فكل طوًعا»؛ فاسد أحد «ال الواقع] نسيان أو الحكمة،
وأرسطو أفالطون من تشدًدا أكثر وهو جالينوس، أما الخري. عىل الرش نُْؤثِر يجعلنا
األفعال دوافع تفسري عند واملعنوية املادية العوامل تأثري االعتبار بعني أخذا اللذين
إن القول: يمكن ذلك عىل وبناءً الجسد، بمزاج مرتبط الروح مزاج أن فريى اإلنسانية؛

الجسد. ألمراض انعكاس هي الروح أمراض
والروح، الجسد بني املشرتكة األمراض باألحرى أو الروح، أمراض أن القدماء يرى
الذي الدماغ التهاب هو شيوًعا الجسدية األمراض هذه وأكثر عضوية. أمراًضا تُعد
بني التدريجي االتجاه ومع العقيل. االضطراب أعراضها أحد حادة ى ُحمَّ حدوث يصاحبه
الالتينيني). عند «الهياج» (أي الهوس نجد فلسفي، هو ما نحو بدني أو عضوي هو ما
الدماغ، (التهاب أخرى ألمراض عرًضا نفسه الوقت ويف مرًضا يُعد الهوس ألن ونظًرا
أبقراط دراسات إطار يف بحثه يف سنتعمق ولذلك بامتياز؛ الجنون يمثل فهو وامَلَلنُْخوليَا)،
بشكل طبية مرجعية أي «الهوس» ملصطلح يكن لم األصل، يف الصدد. هذا يف وخلفائه

العنيف. السلوك إىل يشري شائًعا مفهوًما كان وإنما خاص،
نوعني بني امليالد) قبل الخامس القرن (يف وإيمبيدوكليس أفالطون من كلٌّ ميَّز وقد
جيد، ونوع جسدي؛ ولع يصاحبه الذي الهوس وهو سيئ، نوع وهما: الجنون؛ من
معناه عن فضًال للجنون، آخر معنًى اإلغريق الفالسفة أضاف وهكذا وسماوي. ملهم
أفالطون ويميز ًقا. خالَّ يكون قد الذي الجنون وهو الخطيئة، يكون قد الذي املزدوج
واإلله النبوي الجنون ييل: كما اإللهي الجنون من أنواع أربعة بني «فيدر» محاورته يف
واإلله الطقيس الجنون أو األويل الحيس باإلدراك املتعلق والجنون أبوللو، عنه املسئول
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امُلستلَهم الشعري والجنون والنشوة، والخمر الكرمة إله وهو ديونيسوس، عنه املسئول
أفروديت اإللهة من املستوحى الجنسية الشهوة جنون وأخريًا والفنون، اإللهام ربات من

إيروس. واإلله
يمثل إلهية، كعطية لنا ممنوًحا يكون عندما الهذيان، «إن لفيدر: سقراط يقول
(من البرشية» [الحكمة] الرباعة تفوق اإللهية الهبة أن ذلك […] األعظم الخريات مصدر
بيثيا الكاهنة إىل سقراط أشار نفسه، السياق هذا ويف األرواح). جمال أو فيدر محاورة
بها املوَحى النبوءات عىل ربما هذيانها ينطوي أن املفرتض من والتي دلفي، معبد يف
للشعر جيًدا ناظًما يكون أن بوسعه ليس فاإلنسان ذلك، إىل باإلضافة أبوللو. اإلله من
متزن إنسان ينظمه الذي الشعر ألن […]؛ الفنون ربات من املمنوح اإللهام جنون «دون
إنسان (بمعنى ُملَهم إنسان يقرضه الذي الشعر ذلك عليه يتفوق ما دائًما الجأش ورابط
تقول فهي ُملهم، اإلنسان هذا أن تدرك ال التي الجماهري أما روح).» لسيطرة خاضع

مجنون. إنه عنه:
املسار عن «الخروج وتعني delirare الالتينية من «يهذي»، الفعل ويشتق
عرش)، السادس القرن يف «هذيان» كلمة نشأت هنا (ومن بالتخريف سواء الصحيح»،

التَّنَبُّئِي»). «الهوس عن أفالطون (تحدث بالتنبؤ أو
يف السعار. أو الَكَلب داء ييل فيما نذكر فلسفي، هو ما نحو املستمر االتجاه ومع
الروح» جودة عىل يؤثر جسديٍّا «اعتالًال الداء هذا يَُعد والطب، الفلسفة بني التقاء نقطة
أكثر تعد التي للسوداوية، نأتي وأخريًا، امليالدي). الخامس القرن أوريليانوس، (كاليوس
النفس بني العالقة املرض هذا يف بوضوح تتجىل حيث بالفلسفة؛ ارتباًطا الروح أمراض
لن والتي ْوداِويَّة، للسَّ التاريخية األهمية عىل الضوء نلقي أن البداية يف ونود والجسد.
امِلرَّة إىل الطب يف القدماء أوالها التي األهمية بذكر نبدأ تباًعا. إليها الرجوع عن نكف
اللذة يمزجان اللذين املتناقضني بقطبيها تسبَب أن يمكن التي ،melancholia ْوداء السَّ

سكون. فرتات أو عواصَف واملر)، (الحلو واأللم
يتسع ال املجال ولكن الحد، هذا عند الروح مرض حول القدماء تأمالت تتوقف لم
لالنقسام. وقابلة فانية مادية الروح أن لوكريسيوس يرى الِفَكر. هذه كل الستعراض
والغم، الهم، وهي: بها خاصة أمراض فهناك الروح. أمراض خصوصية تنبع هنا ومن
لكونه نظًرا للروح األصيل املرض يَُعد الذي املوت من الخوف سيما وال الذاكرة، وفقدان
املوت» بحتمية شعوره يف ومتأصًال الكائن بجوهر مرتبًطا وأساسيٍّا جذريٍّا «مرًضا
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الحمى هذيان مثل: النفيس البعد ذات الجسد أمراض إىل باإلضافة هذا بيجو]، [جاكي
ع. َ والرصَّ ْكر والسُّ بات) السُّ (أو والنوام

للشغف. مماثًال فاعتربوه الروح، مرض دراسة يف تعمقوا َمن أكثر الرواقيون كان
أن يرون وكانوا والجسد، الروح بمثنوية الخاص األفالطوني املفهوم إقرار ورفضوا
أحدهما فصل األحوال من حال بأي يمكن ال بحيث وجهني»؛ ذات «ورقة ب أشبه االثنني
النفس)، عىل الرقابة غياب (بمعنى والجنون والرذيلة والشغف العاطفة بني اآلخر. عن
اإليمان عن بدوره بينيل تخىل أن بعد الدرجة. يف وإنما الطبيعة، يف اختالف يوجد ال
فقبل فيلسوف. إىل طبيب من بتحوله أنذر مما بقوة؛ الفكرة هذه تبنى املثنوية، بمذهب
يف الفيلسوف، شيرشون قام املجال، هذا يف بينيل إسهامات وبروز النفيس الطب ظهور
األطباء لرأي خالًفا الجسد، عن الجنون بفصل توسكولوم»، «مناقشات ب املعنون مؤلَّفه
تكون أن ينبغي التي الروح إىل بالنسبة كذلك األمر ليس الوقت. ذلك يف سائًدا كان الذي
يمكن ذلك، عىل وبناء نفسه؛ طبيب يكون أن شخص كل عىل يتعني طبيبها. هي الفلسفة

حكماء. غري أشخاص بأنهم املجانني تعريف
يؤمن وكان امليالدي األول القرن يف عاش الذي — سينيكا الرواقي الفيلسوف يرشح
ال وهي منفصل ُمستَقرٌّ لها ليس «الروح أن — (الواحدية) الوجود وحدة بمذهب أيًضا
سينيكا أوضح كما عاطفة. إىل نفسها هي تتحول ولكنها الخارج»، من العواطف تراقب
هي وإنما فطرية، طبيعة ليست الروح صحة أن لوكيليوس» إىل الخمسني «رسالته يف
اجتاز فقد الحكمة، بلوغ قبل بالجنون يمر لم أحد من «ما إنه قائًال الشفاء، مرحلة

الرذائل.» عن تخلِّيه يعني للفضائل املرء فتََعلُّم مسبًقا: املرحلة تلك جميعنا
عنها تخىل التي فميديا الرتاجيديا؛ تُبيِّنه ما هذا العقل، استالب يسبب الهوى
أبنائها بقتل انتقمت الجرائم، من العديد — له حبها بدافع — ارتكبت أن بعد جاسون
رسم الذي وديالكروا كورني، بيري بعده ومن يوربيديس، من كالٍّ جنونها ألهم وقد منه.
هي ما أعي «أنا ميديا: لسان عىل يوربيديس يقول الغاضبة». «ميديا عن قاتمة لوحة
صوت من أعىل كان امللتهبة أحشائها صوت ولكن سأرتكبها.» التي الرشور/الجرائم
بصورة األصلية الشخصية محل حل «اآلخر آخر؛ شخًصا أصبحت لقد لديها. العقل

بيجو). (جاكي بعينه» االغرتاب هو وهذا كبحها. يتعذر
عليه أُطلق ما وهو الروح؛ ملرض الفلسفي الشفاء تأمل يف أيًضا القدماء استغرق
يُعرِّف .De tranquillitate animi الالتيني األصل من مشتقة كلمة وهي امِلزاج، َسواِئيَُّة
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نقيض وذلك نفسها»، مع والتصالح بالهناء تشعر روح «بأنها الحالة: هذه سينيكا
ويرى النفس]. عن الرضا وعدم بالضيق الشعور يصاحبه [الذي الجزئي االكتئاب
الفلسفية الرواية يف الطب. نحو الفلسفة تقدم ذروة تمثل امِلزاج َسواِئيََّة أن بيجو جاكي
هي الفلسفية املعرفة «إن قائًال: أبُقراَط ديموقريطوس يجيب أبُقراط»، إىل «رسائل
من الروح تخلِّص فالفلسفة واحد»؛ سقف تحت االثنان ويعيش الطب أخت بمنزلة
الفيلسوف؛ من أهم يعد الطبيب أن بيد األمراض. من الجسم يخلِّص الطب بينما األهواء،

الروح. لصحة األسايس الرشط هي الجسد صحة ألن
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الرتاثاألبقراطي

تكن لم وإن حتى النحو، هذا عىل الجملة صياغة يف برغبة شعرنا أبُقراط، جاء وأخريًا
ما الفرتة يف الطب» «أبو ب ب لُقِّ الذي أبقراط، عاش لقد التاريخية. الناحية من دقيقة
ألحد ابنًا كان ربما الذي — أبقراط درس تقريبًا. امليالد قبل و٣٧٧ ٤٦٠ سنة بني
وآسيا اليونان عرب سافر ثم وجورجياس، ديموقريطوس مع — أسكليبيوس اإلله كهنة
قبل الطب هناك مارس حيث األصيل موطنه كوس، جزيرة يف يستقر أن قبل الصغرى
الطب. يدرسون الفالسفة وبعض األطباء الكهنة بعض كان أبقراط، قبل ولكن أبُقراط.
اإلشارة بالفعل وتمت الطبية. واملصطلحات األمراض بأسماء مدونٌة مسبًقا توجد وكانت
ْوداء السَّ امِلرَّة ِذكر ورد وقد األمراض. بعض يف ْوداء السَّ دور إىل القديم الطب هذا يف
االجتماعي املجال يف أي أريستوفان؛ املرسحي املؤلف أعمال يف بالجنون وارتباطها
فكرة كروتوني بمدينة الطبية املدرسة وأعضاء ديموقريطوس استبعد وقد والشعبي.
طفًال، يزال ال أبُقراط كان وبينما والطبيعة. الكون يف يحدث ما تفسري يف اآللهة تدخل
ومن أبُقراط). إىل تُنَسب ما غالبًا (التي األربعة العنارص نظرية إيمبيدوكليس وضع

فيثاغورث. من النظرية هذه استلهم قد نفسه إيمبيدوكليس أن بالذكر الجدير
لتلقي كوس جزيرة يف بدايًة فاستقرَّ العلمية، الروح بهذه أبُقراط تشبع بالطبع،
الطب ممارسة عىل خاص بشكل تدرب قد أبُقراط أن إسرتابون، عن نقًال «يُذكر، العلم.

كوس.» معبد يف محفوظة كانت التي األمراض معالجة قصص دراسة طريق عن
سيلسوس، يقول أبُقراط؟ إىل فيها الفضل يُنسب التي اإلنجازات إذْن هي ما ولكن،
خلفاء أحد يُعد والذي أغسطس، اإلمرباطور حكم إبَّان عاش الذي الروماني الطبيب
صحيًحا القول هذا يعد الفلسفة. عن الطب َفَصل من أول هو األخري هذا إن أبُقراط:
أو الكنيديسية»، «الِحَكم مثل السابقة املؤلفات أغفلنا إن هذا املبالغة، من يشء به ولكن



الجنون تاريخ

ومن والفلسفة. الطب بني بالفصل أيًضا وقام ألبُقراط معاًرصا كان الذي سقراط تأمالت
لقب وهو جميل؛ وقع ذي لقب من تماًما أبُقراط تجريد اإلمكان يف ليس أخرى، جهة
«العمر ييل: كما «الفصول» مؤلفه يف كتبها التي الجمل إحدى قراءة عند «فيلسوف»،

َعِرس.» والقضاء َخَطر، والتجربة ضيق، والوقت طويلة، والصناعة قصري،

ألبقراط الطب ناموس

مماته؛ بعد باألكثر واشتهر حياته يف واسعة شهرة أبُقراط نال والطب؟ أبُقراط عن ماذا
خرايف هو وما وأصيل، حقيقي هو ما بني التمييز األحيان أغلب يف معها يصعب لدرجة
تحمل جميعها بحثية، مقالة ٧٦ مؤلف كونه يف األساسية ميزته وتكمن وأسطوري.
املعارف كل البحوث هذه وتجمع إليه. منسوبة أم بواسطته مكتوبة أكانت سواء اسمه،
الطب، مؤسس أبُقراط كون إىل إضافة كوس. مدرسة عن نقًال إلينا وصلت التي الطبية
ألبُقراط؟ الطب ناموس لنا يقدمه الذي ما العلم. لهذا األخالقية املبادئ ُمرشع أيًضا فهو
وهي املالحظة، أهمية عىل التشديد مع املرض، تقدم ومتابعة العالج عىل الكتاب هذا يركز
الروابط وإدراك الوقائع دراسة من بد فال جانبًا. الفرضيات وتنحية الرئيسة، الكلمة
تنتُج إنما كافة االضطرابات أنواع إن (حيث بالتغذية بدءًا يشء، أي وبني بينها املوجودة

األهمية. بالغ أمًرا األمراض مسببات دراسة أصبحت وهكذا سيئ). غذائي نظام عن
التي البرشية األخالط نظرية عىل كامل بشكل األبقراطية الفسيولوجيا ترتكز
املقصود ما املرض. يف أو الصحة حالة يف سواء البرشي، الجسم داخل وتتغري تتمازج
ويُقَصد ْوداء، السَّ (امِلرَّة ْوداء والسَّ والدم، البلغم، وهي: أربعة، عددها يبلغ األخالط؟ بهذه
يف أعضاء أربعة ويقابلها املرارة)؛ (عصارة والصفراء الطحال)، من املتخثر الدم بها
بأربع ارتباطها إىل باإلضافة والكبد؛ والطحال، والقلب، املخ، التوايل: عىل وهي الجسم
هذه أن كما الغضوب). (املزاج والصفراوي والسوداوي والدموي البلغمي وهي: طبائع،
مع وأيًضا والنار)، والرتاب، والهواء، (املاء، األربعة العنارص مع تتوافق األربعة األخالط
كان التي النظرية تلك وهي واليابس)، والحار، والرطب، (البارد، األربع الخصائص
جيدة، بصحة للتمتع أساسيٍّا رشًطا األخالط توازن ويعترب إيمبيدوكليس. فلسفة منشؤها
يُلطف بحيث األخالط امتزاج يعني للغيل «التعرض [التسوية]: الَغْيل طريق عن وذلك
من األخالط توازن يف اختالل وحدوث توازنها.» لتستعيد مًعا وتَُسوَّى بعًضا بعضها

باملرض. الجسم إصابة شأنه
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هي «الطبيعة ولكن للمريض، ضمانة أفضل الطبيب يملكها التي املعرفة تشكل
أخالقيات أعمدة أحد يعد الذي ظ التحفُّ ذلك إىل باإلضافة هذا السقيم.» بشفاء تقوم من

الرش.» تفعل ال فأقله الخري، فعل تستطع لم «إذا الطب: مهنة
أربعني ضمن العقلية االضطرابات ذكر ورد سبق؟ ما كل يف الجنون عن وماذا
االهتياج)، (أو الدماغ التهاب ييل: كما الطبي أبُقراط ناموس يف آخر داخليٍّا مرًضا
الهسترييا). (أو الرَِّحِمي» و«االختناق السعار، أو الَكَلب داء ْوداِويَّة، السَّ الَهَوس، الرصع،
للحمى. املصاحب الحاد الجنون أو الحاد الكالسيكي للهذيان ممثًال الدماغ التهاب يظل
املثال، سبيل عىل عرش)، الثامن القرن أواخر يف الكلمة هذه (ظهرت النِّفاس جنون ويُعد

االهتياج. أنواع أحد
عنوان يحمل الذي البحث يف الرصع مرض حول حداثة أكثر دراسة وردت وقد
عن قداسة وأكثر ألوهية أكثر بيشء يمتاز املرض هذا أن يل يبُد «لم املقدس». «املرض
هذا وروعة الخربة انعدام إىل شك أدنى دون ذلك يرجع […] األخرى األمراض سائر
إلهية. لقوة مظهران وكأنهما به اإلصابة وسبب طبيعته إىل ننظر جعلنا مما املرض؛
أمراًضا «هناك أن كما األخرى.» األمراض من أيٍّا يشبه املرض هذا يكن لم الواقع، ويف
أناًسا رأيت […] سواها عن للخوف وإثارًة إبهاًرا تِقلُّ ال مقدسة، يعتربها أحد وال أخرى،
األفعال من بالعديد يقومون ظاهر، سبب أي دون والجنون، العقل باختالل مصابني

العقالنية.» وغري الطائشة
قائًال: نفسها الفكرة عىل والذع حاد بأسلوب األبقراطي) امُلؤلف (أو أبقراط ويشدد
التي نفسها الفئة تلك إىل ينتمون باأللوهية الرصع داء يقرنون الذين أولئك أن «أرى
يريدون الذين دينيٍّا؛ تون واملتزمِّ وامُلَشْعِوذون، َحرة، والسَّ املدَّعون، الدجالون إليها ينتمي
من أكثر األمور هذه عن يعرفون وأنهم اآللهة مع صفقات يعقدون بأنهم الناس إيهام
وعدم قصورهم به يخفون ستاًرا األلوهية من اتخذوا هؤالء أمثال جميًعا. البرش سائر
إىل الحاجة «دون املفيدة، الوسائل تخري برشط الرصع معالجة فبإمكاننا أهليتهم.»

والشعوذة.» الدََّجل ذلك وكل السحرية والحيل التطهري عمليات
ويخرج ويختنق، صوته املريض «يفقد التايل: النحو عىل الرصع نوبة ُوِصَفت وقد
وبإمكان بالكامل.» وعيه ويفقد عيناه، وتَْحَولُّ يداه، وتتشنج أسنانه، وتَِرصُّ فمه، من َزبَد
أمر فهو باملخ، الرصع عالقة عن أما الرصع. نوبات يف دخولهم يستشعروا أن املرىض
بالنسبة الحال هي كما املرض، بهذا اإلصابة أساس هو «املخ واضح: بشكل تبيُّنه يمكن
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املقدس» «املرض امُلَعنون البحث أن يتضح سبق مما األخرى.» الحادة األمراض جميع إىل
هو يشء كل فمنبع ذلك؛ من أكثر هو بل الرصع، مرض عن بسيطة دراسة مجرد ليس
والخري الرش وبني والجميل القبيح بني ونميز ونسمع ونرى ونفهم نفكر به «ألننا املخ:

والهذيان.» بالجنون إصابتنا مصدر هو املخ أن كما […]
رطبًا يكون املخ بأن االعتقاد مع تماشيًا سليم؛ غري املخ يكون عندما نهذي فنحن
مستقرٍّا املخ كان «طاملا بالرحم). املتعلقة الفكرة تلك (مثل مكانه من ومتحرًكا للغاية
ترضر بني نفرق أن كذلك بد ال بوعيه.» اإلنسان يحتفظ موضعه]، يف ثابتًا [بمعنى
تجعلهم جنون بحاالت املرىض إصابة إىل يؤدي مما البارد؛ بالبلغم تأثره عن الناتج املخ
حرارة لدرجة املخ تعرض عن الناتج الترضر وبني يهتاجون»، وال يرصخون «ال مساملني
«صارخني تجعلهم جنون بحاالت املرىض إصابة إىل يؤدي مما الصفراء؛ بفعل مرتفعة

ما.» رضر بإحداث أو خاطئ أمر بفعل االنشغال ودائمي الحركة ودائمي ومؤِذين
أبُقراط، خلفاء يد عىل وداويَّة بالسَّ يتعلق فيما واسعة تطورات حدوث انتظار يف
الشعور استمر «إذا قائًال: «الفصول» ُمَؤلفه يف باقتضاب وداوية السَّ األخري هذا َعرَّف
الكآبة.» من بحالة مصاب اإلنسان أن يعني ذلك فإن طويلة، لفرتة والحزن بالخوف
الغذائي»، «النظام األبقراطي املؤلَّف يف نوعني بني التمييز جرى بالهوس، يتعلق وفيما
وإما املاء إما املثايل؛ املزاج عنارص أحد توازن يف اختالل حدوث عن النوعني كال وينتج
خمول يصاحبه الذي املياه» «هوس أمام فنحن األول، العنرص السبب كان فإذا النار.
الذي الناري» «الهوس أمام فنحن الثاني، العنرص السبب كان إذا أما وبكاء. وفزع

املفرط. واالندفاع الرسعة يصاحبه
الذي أبُقراط، أن دراساته،1 إحدى يف بيجو جاكي يوضح كما الفضول، يثري ومما
مؤلَّفه يف واألخالقيات النفسية) (الباثولوجيا امَلَريض النفس علم بني الفصل يرفض كان
الحالة تلك ،mania «الجنون بالهوس: يتعلق فيما الفصل هذا ر أقَّ املقدس»؛ «املرض
الطبيعة»، بتصحيح قمنا إذا تفاديها يمكن العالم، عن ُمغيبًا فيها اإلنسان يكون التي
االسم يحمل الذي البحث يف ورد (كما الغذائي النظام أن خاصة معني، حدٍّ إىل ولكن
واألريحية، والصدق، والدهاء، والهدوء، الطبع، حدة حيال يشء فعل بوسعه «ليس نفسه)
الظواهر إزاء شيئًا يستطيع ال الطبيب أن والخالصة، النية.» أو القصد وسوء والرفق،

األخالقية.
كتاب يف بعد)، ظهرت قد «هسترييا» كلمة تكن (ولم الرَِّحِمي» مرض«االختناق ورد
املرض بهذا اإلصابة سبب بأن القائل االعتقاد عىل التأكيد جرى حيث النساء»، «أوجاع
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الذي املرض، هذا إىل اإلشارة جرت كما الجسم. داخل وتجوله الرحم انتقال إىل يرجع
يف تجلت التي للحداثة ومناقًضا البرشية واألخالط األمزجة نظرية عن تماًما غريبًا يُعد
األمراض بطب عام بوجه األمر يتعلق ألبُقراط. الطب ناموس يف املقدس»، «املرض كتاب
«االختناق ب اإلصابة فقط يفرس ال املرأة جسم داخل الرحم انتقال أن ذلك النسائية؛
يؤثر أن يمكن الرحم فانتقال األخرى؛ النساء أمراض ببعض أيًضا وإنما الرحمي»،
بالقلق الشعور يسبب القلب، عىل الرحم ضغط فإذا األخرى؛ األعضاء من العديد عىل
الرحم يكون «وحينما الصفراوية. العصارة وقيء والدوار النفيس، والضيق واالنزعاج
بياض (ظهور العني انقالب إىل ذلك يؤدي االختناق؛ حدوث عنه ينتج مما الكبد عند
ويمتلئ أسنانها وتُِرصُّ األحيان، بعض يف اللون وشاحبة باردة املرأة وتصبح العني)،

الرصع.» بنوبات باملصابني أشبه الحالة هذه يف وتكون باللعاب، فمها

الخلفاء

نتوقف أن تستحق والتي املفاهيم، وضع عملية احتلتها التي األهمية عىل نركز أن يجدر
يف استثنائيٍّا تطوًرا ستشهد العملية هذه وأن خاصة التفصيل، من بيشء لنتناولها عندها
مصطلحات اليوم نجد وهكذا، عرش. التاسع القرن أواخر حتى ستستمر الحقة مرحلة
لم كما صداها، تماًما تفقد لم والسوداوية والهسترييا والرصع والهوس الهذيان مثل

الطبي. مضمونها تفقد
امليالد قبل الخامس القرن (من عام ألف من يقرب ِلما وحده القديم التقليد ساد
بينها: من املدارس، من العديد بزوغ الفرتة هذه وشهدت امليالدي)، الخامس القرن إىل
بدراسة وتويص األبُقراطي، بالتعليم التزاًما املدارس أكثر وهي الدوجماتية، املدرسة
عىل الكامنة. ومسبباتها األمراض جوهر عن املنطقي التفكري باتباع والبحث الترشيح
أن وترى األمراض أسباب عن البحث ترفض التي التجريبية املدرسة ظهرت النقيض،
خربة إىل مستندة أكانت سواء التجربة، هو — املرىض مداواة فن يف — فقط يهم ما
من الطبية. املراجع يف املذكورة الجماعية والخربات التجارب إىل أم الشخصية الطبيب
يف أفكارها انترشت التي الثالثة، املدرسة برزت السابقتني، املدرستني بني التناقض هذا
املنهجية، املدرسة وهي األفسيس؛ سورانوس يد عىل امليالدي األول القرن أواخر يف روما
هذه تأثرت وقد الحركة. دائمة الجزيئات من مجموعة من يتألف الجسم أن ترى التي
نظرية عىل املرتكز املذهب بدحض قامت كما ألبيقور، الذَّرِّي باملذهب ما حدٍّ إىل املدرسة
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تتدفق خاللها ومن الجسم عرب تمر قنوات هناك املدرسة، لهذه وفًقا األربعة. األخالط
يف سواء الجسم حالة وتعتمد الجسم. سوائل إىل باإلضافة الروح أو (الهواء) النفحة
وشكلها تدفقها، صعوبة أو سهولة ومدى الجزيئات، هذه عىل املرض يف أو الصحة
هو املدرسة هذه ومؤسس الجسم. داخل القنوات هذه َوْضع عىل تعتمد كما إلخ، …
صديًقا وكان امليالد)، قبل الثاني القرن (أواخر يف عاش الذي البيثيني أسكليبياديس
يد عىل ونُقلت ُحفظت ولكنها إلينا، تصل لم مؤلفاته أن بالذكر الجدير ومن لشيرشون.

كاليوس. الروماني الطبيب
كانت والتي النفحات، بمذهب اإليمان عىل القائمة املدرسة إىل أيًضا اإلشارة تجدر
ولكنها الجسم، داخل ترسي الروح أو فالنفحة املنهجية. للمدرسة مناهضة نفسها هي
تضم فئة بروز إىل باإلضافة هذا منتظًما. الضغط كان إذا إال جيدة صحة يف تجعله ال
رفضوا والذين الطبية، املدارس هذه من أي إىل ينتموا لم الذين األطباء كبار بعض
عليهم أطلق ولذلك يناسبهم؛ ما فقط منها وأخذوا السائدة املعتقدات من بأيٍّ التسليم
القرن يف كبادوكيا من وأريتايوس سيلسوس هؤالء بني من نذكر «االصطفائيني». لقب
األطباء أعظم ثاني وهو امليالدي، الثاني القرن يف جالينوس بعدهم ومن امليالدي، األول
أبُقراط ألفكار معاديًا كان جالينوس إن القول شاع وقد أبُقراط. بعد القديمة العصور يف
أبُقراط، خليفة باألحرى جالينوس يُعد «ال»). جالينوس قال «نعم»، أبُقراط قال (فإذا

البرشية. واألمزجة األخالط نظرية إحياء أعاد الذي هو أنه كما
هذا عىل (لنطلق للهسترييا امُلسبِّب املتجول الرحم نظرية نبذ جالينوس أن بيد
بها ليستبدل الحيض دم احتباس نظرية رفض كما مالءمة)، األكثر االسم ذلك املرض
الرجل مثل املني تفرز املرأة بأن القائلة الفرضية إىل استناًدا املني، احتباس نظرية
احتباس يسبب ذلك، عىل وبناءً الرجل). لدى الخصيتني محل املرأة لدى املبيضان (يحل
وجه عىل األمر لهذا ويتعرض َمَرضية. آثاًرا الرجل، لدى يحدث مثلما املرأة، لدى املني
عليه مداومات ُكنَّ أن بعد الجنس ممارسة عن فجأة ينقطعن اللواتي النساء الخصوص

األرامل. مثل منتظمة، بصورة
كونه إىل إضافة امليالدي. عرش الثامن القرن حتى كبري تأثري لجالينوس ظل
صلة عىل وكان أيًضا، فيلسوًفا جالينوس كان والفسيولوجيا، الترشيح علم يف اختصاصيٍّا
طبيبًا بصفته العاقلة الروح بفناء القائلة الفكرة َفنَّد ولكنه وأرسطو. بأفالطون وثيقة
ولكنها أفالطون، أكد كما بالدماغ، موجودة الروح أن وأوضح فيلسوًفا. بصفته وليس
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من يتجىل عضوية وظيفة عن عبارة الروح الفسيولوجيا، عاِلم إىل بالنسبة فانية. ليست
الجسم. يف ما عضو عمل خاللها

ومؤلفاته أبحاثه يف أبُقراط َعرَّفها التي املفاهيم تطورت الالحقة، القرون مدى عىل
الوقت يف تعقيًدا أكثر ولكن قبل، ذي عن وضوًحا أكثر أصبحت بحيث كبري، بشكل
حِظَي مجال أكثَر هو — للجنون مثال خري باعتباره — الهوس كان وبالطبع، نفسه.
الهوس، أنواع يُحىصمن ال عدد «هناك الكبادوكي، أريتايوس إىل بالنسبة واسع. باهتمام
وصًفا كاليوس أعطى حمى.» دون مستمر هذيان حدوث […] فأبرزها األعراض، عن أما
منتصف يف والرجال الشباب الخصوص وجه عىل به «يُصاب ييل: كما للهوس تفصيليٍّا
تحدث أخرى أحيان ويف ومفاجئ، عنيف بشكل املرض هذا يباغتهم وأحيانًا […] العمر
ذلك يظهر ما، شخص فكر عىل الهوس يسيطر وعندما […] تدريجي بشكل اإلصابة
كما أو طائش، بأسلوب الترصف أو الحزن، أو الفرح، أو بالغضب، إحساس صورة يف
يستمر األحيان بعض ويف […] الصحة من لها أساس ال بمخاوف الشعور البعض، يذكر
فرتات عىل حدته تخف أخرى أحيان ويف طويلة، لفرتة — الهوس ِلنُقل: أو — الجنون
ال ا وإمَّ فعله ما ينىس ا إمَّ املريض أن هو الفرتات هذه يف يحدث وما محددة، غري زمنية
الدم بلون أعينهم تحتقن النوبة، تنتابهم عندما املرىض، غالبية لدى […] هفواته يدرك
املريض قوة وتصبح […] دائم بأرق أيًضا يصابون وقد حادة. نظراتهم وتصبح األحمر

عادتها.» غري عىل
ملرضالجنون، توصيفات قدموا الذين أوائل سيلسوسمن يُعد بالهوس، يتعلق فيما
األنواع أكثر وهو والهوس، والسوداوية، الدماغ، التهاب الجنون: من أنواع ثالثة بني وَفرَّق
نوعني بني سيلسوس ميز كما األقوياء. الرجال إال يهاجم ال ألنه طويلة؛ لفرتة امتداًدا
صور تخدعهم والذين عقيل، اضطراب من يعانون الذين أولئك بالهوس: املصابني من

وهالوس). أوهام تراودهم (أي
باعتباره الهوس مالمح تشكلت امليالدي، الثاني القرن من الثاني النصف من ابتداءً
َعَرض. مجرد إال أبُقراط نظر يف يكن لم بينما طبي، لتشخيص يخضع محدًدا، مرًضا
نفسه املصطلح أن لدرجة حدة، عىل كلٍّ سائًدا، الرأيني كال يف االعتقاد استمر وبالطبع،
(األمراض الروح أمراض بني الفصل مبدأ األحوال، كل يف ترسخ، قد أنه غري مبهًما. أصبح
مجال بها يختص التي الجسدية واألمراض الفلسفة، نطاق ضمن تدخل التي النفسية)
النفس؛ عىل آثاٌر املرض لهذا تكون الهوس، حالة يف أنه االعتبار يف أخذنا ولو حتى الطب،
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الهوس عن كاليوس كتب وهكذا، بيجو). (جاكي التفلسف» عن الطبيب «يمتنع وعندئٍذ
األول، املقام يف نفسيٍّا مرًضا يُعد الهوس أن يعتقدون الذين أولئك يخطئ «وأخريًا، قائًال:
املرض.» هذا عالج استطاع َقطُّ فيلسوف ِمْن ما ألنه الثاني؛ املقام يف جسديٍّا ومرًضا

األطباء. اختصاص من الجنون أن القول خالصة
املتعددة. بأشكالها السوداوية، هو للهوس — التعبري جاز إذا — األول املنافس
واالنزعاج بالقلق عميق إحساس من متأصلة بسوداوية املصابون «يعاني كاليوس: يقول
املريض يشعر ثم للمحيطني. وكراهية َخَرس يصاحبه بحزن الشعور إىل إضافًة والضيق،
هناك أن يف ويشك املوت، يف الرغبة تنتابه أخرى أحيان ويف الحياة، يف بالرغبة أحيانًا
وكراهية الحياة من والنفور والحزن بالخوف الشعور ذلك وهناك له.» تُحاك مؤامرات
كما الرجال. من بالسوداوية لإلصابة ُعرضة أكثر النساء تكون وغالبًا، واآلخر. الذات
مع الخصوص وجه عىل تتكون السْوداء امِلرَّة ألن السن؛ كبار لدى اإلصابة نسبة ترتفع

العمر. يف التقدم
التفكري ذروة ذلك «ويمثل األخرى، املعاني من العديد السوداوية عىل القدماء أضفى
األسايس املحرك هي السوداوية أليست بيجو). (جاكي الفلسفي» االتجاه نحو الطبي
أرسطو قالها السوداوية؟ الشخصية سمات من سمة العبقرية أليست املأساوي؟ للمصري
كل ملاذا «تُرى :«٣٠ الجزء الطبيعية، أرسطوطاليس «مسائل مَؤلَّفه يف حال أي عىل
السوداوية؟ الشخصية ذوي من والفنون والشعر والسياسة الفلسفة يف العظماء الرجال
وتتجىل ْوداء.» السَّ امِلرَّة مرجعها َمَرضية بأعراض مصابًا الحقيقة يف بعضهم كان وقد
طابع أحيانًا يحمل الذي الهذيان إىل بالنسبة الحال هي كما أخرى ازدواجية سبق مما
طبيب روفوس— يذكر جانبه، من ق. الخالَّ والتفكري اإلبداع طابع أخرى وأحيانًا الهوس،
— امليالدي األول القرن أواخر يف عاش الترشيح علم يف واختصايص أفسس من يوناني
بسهولة يقعون الذكاء من كبري بقدر يتمتعون الذين الثاقب الفكر ذوي األشخاص أن

السوداوية. براثن يف
من التحول إلمكانية توضيحية وسيلة أفضل ْوداِويَّة السَّ تُعترب ذلك، إىل باإلضافة
اإلصابة مرحلة أن األفُسيس روفوس الحظ الجنون. أشكال من آخر شكٍل إىل شكل
عرَّف الذي الكبادوكي، أريتايوس يرى بينما ْوداِويَّة. بالسَّ اإلصابة مرحلة تسبق بالهوس
حاالت أن ثابتة»، فكرة عىل الرتكيز مع النفس يف عميق بحزن «الشعور بأنها: ْوداِويَّة السَّ

العكس. وليس هوس إىل تتحول التي هي امَلَلنُْخوليَا
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لقيت األخرى، الجنون أشكال إىل بالنسبة الحال هي كما ْوداِويَّة بالسَّ يتعلق فيما
وعىل القديمة، العصور يف األطباء جانب من كبريًا اهتماًما املرضية الحاالت قصص
من لرجل الحاالت إحدى عن املثال، سبيل عىل حدثنا، الذي وجالينوس أبُقراط، رأسهم
هذا وكان بامَلَلنُْخوليَا.» لذلك، نتيجة وأُصيب، مجنونة فكرة رأسه يف «استقرت كبادوكيا
آلهة (أحد أطلس العمالق يكون أن يخىش أنه عنيًفا بكاءً يبكي وهو ح َرصَّ قد الرجل
قد مما كتفيه؛ عىل طويلة لفرتة السماء قبة َحمِله من تعب قد اإلغريقية) امليثولوجيا
حالة جالينوس ذكر كما يشء. كل وتدمري فجأة السماوية القبة هذه سقوط عليه يرتتب
ذلك ومنذ املقابر، أمام مروره لدى عليه نادى قد املوتى أحد أن يعتقد كان لرجل أخرى
كان بامَلَلنُْخوليَا مصاب ملريض أخرى حالة وهناك بامَلَلنُْخوليَا. الرجل هذا أُصيب الحني
معدنية قبعة ُوضعت حينما املريض هذا وُشفي طاغية. ألنه ُقِطع قد رأسه أن يعتقد

رأسه! وجد قد بأنه اإليحاء أعطاه مما دماغه؛ عىل مفاجئ بشكل
أيًضا توضح ولكنها فحسب، الجنون رضوب بوصف القصص هذه تكتفي ال
منذ أنه ذلك من ونستنتج ُطبِّقت. التي العالج طرائق هي ما الحاالت غالبية إىل بالنسبة

… املجانني بعالج اهتمام هناك كان القديمة، العصور بدايات
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ال عالجي دستور إعداد إىل الجنون بشأن والرومان لإلغريق النظري التفكري ثراء أدى
يعطي — البداية نقطة دائًما يمثل أنه بما — أبُقراط يكن لم النظرية. عن ثراءً يقل
هم املرىض املطاف، نهاية ففي له. املالئم العالج يذكر أن دون مرض ألي دقيًقا وصًفا
الدماغ)، بالتهاب (مصاب مخبول» «شخص حالة املثال سبيل عىل إليكم االرتكاز. نقطة
عينيه، أمام ترتاءى زواحف هناك أن له ويُهيأ «يهذي؛ التايل: النحو عىل يترصف نراه
اإلغريق من مسلحني جنوًدا هناك وأن األنواع، مختلفة أخرى حيوانات إىل باإلضافة
لم إذا سيفعله بما ويهدد ويتمرد، فيثور جوارهم، إىل يقاتل نفسه هو وأنه يقاتلون،
يُوضع التايل: النحو عىل الدواء الطبيب يصف مماثلة، حالة أمام […] رساحه إطالق يتم
من سنتيجراًما) ٧٥ تساوي القديمة اليونان يف وزن (وحدة أوبول وحدات خمس مقدار
رشجية حقنة تُحرضَّ أو للمريض، الرشاب هذا ويُعطى حلو خمر يف األسود الخربق نبات
الصخري] [امللح الصوديوم نرتات من الحجم كبرية ببلورات نأتي ييل: كما للمريض
قياس (وحدة نصف-كوتيل مقدار إضافة مع وعاء يف تُخَلط ثم جيًدا، تُسَحق مرص، من
العسل، أنواع أجود من لرت) ٠,٢٧ تساوي وهي القديمة العصور يف السوائل سعة
وباإلمكان السلق، نبات به مغيل ماء من كوتيالت وأربعة الزيت، من ونصف-كوتيل
ويعطى جيًدا الخليط هذا يُمَزج ثم املغيل، السلق ماء من بدًال دافئ حمري لبن إضافة
تحضري أيًضا يمكن ال. أم بالحمى مصابًا أكان سواء رشجية، حقنة طريق عن للمريض
كما العسل. إضافة مع جيًدا بغْلِيه للشعري الغذائية القيمة استخالص طريق عن حساء

والخل.» واملاء العسل من خليط عىل يحتوي رشابًا املريض يتناول أن يمكن
وإن حتى ومعالجتهم، املجانني برعاية القديمة العصور يف اهتمام هناك كان طاملا
واعتباًرا املعابد. أحد إىل للذهاب إرشادهم عىل العتيقة العصور يف يقترص األمر كان
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الطرق من حقيقية ترسانة أيديهم تحت يملكون األطباء كان امليالدي، الثالث القرن من
واألدوية. العالجية

يف الجسد؟ بعالج يتعلق األمر أن بما املستخدمة العالجية الطرق هي ما بدايًة،
النوعي االضطراب حاالت لعالج وذلك اإلخالفية، املعالجة طرق اتباع يتم األحيان بعض
أو تكميلية أدوية تُستخدم أخرى أحيان ويف لألخالط، الكيفي االختالل أو لألمِزجة
من أيًضا، الجسم. لسوائل الكمي االختالل ملعالجة وذلك ُمَفرَِّغة؛ عالجات العكس عىل
الشمعية واملراهم املهدئة املائية الحمامات نجد للمريض، توصف كانت التي العالجات
الكمادات أو موضعي، كدهان تُستخَدم كانت والتي والزيت)، الشمع من (املصنوعة
الرشجية الحقن إىل باإلضافة هذا العينني. عىل دافئ بماء مبللة إسفنجة بوضع وذلك
بعد فيما ولقيت امليالدي، عرش الثالث القرن يف إال تظهر لم الكلمة هذه بأن (علًما
العالجية الطرق أن بيد امليالدي). عرش السابع القرن أي األكرب؛ القرن يف كبريًا اهتماًما
الفصد، ييل: فيما وتتمثل الجنون، بمعالجة يتعلق فيما شيوًعا األكثر هي كانت امُلفرَِّغة
الخربق يُستخَدم كان فقد الخربق؛ نبات جذور سيما وال الَعَلقات واستخدام والحجامة،
تفريغ يراد كان إذا األسود والخربق األعىل، من الجسم تفريغ يُراد كان إذا األبيض
احمرار ومسببات الكاوية، املواد (مثل: امُلهيِّجات سبق ما إىل نضيف األسفل. من الجسم
اعتقاد هناك وكان جلدي. طفح أو تقيحات إحداث إىل تؤدي التي طات) وامُلنَفِّ الجلد،
أن املفرتض من فإنها امُلفرَِّغة، للعالجات لة ُمكمِّ أم ُمساِعدة أكانت سواء امُلهيِّجات بأن

الجسم. حاجة عن الزائدة أو الفاسدة األخالط العمق» «من تسحب
األقوى هو كافة، الجنون ألشكال كعالج فعليٍّا يوصف كان الذي الخربق، نبات يعد
طبيب — هريوفيلوس يقول امُلفرَِّغة. العالجات جميع بني من خطورة األشد ولكنه تأثريًا
العاِلم وأضاف شجاع»، «قائد إنه الخربق: عن — أسكليبياديس عائلة من إغريقي
جذورها، من األمراض بالطبع يقتلع الخربق نبات «إن قائًال: جليوس أولوس الالتيني
يف بأصول العالج هذا ارتبط وقد الحياة.» أيًضا ينتزع أن يف مخاطرة هناك ولكن
ملك — برويتوس بنات رضب يف هريا غضب تسبب أن بعد ييل: كما اإلغريقية األسطورة
الخاصة امَلْعز لبن سقاهن أن بعد بشفائهن ميالمب العرَّاف قام بالجنون، — تريينثا
الخربق حصاد يستحيل وكان الخربق. بنبات مزروعة أرض يف تَرعى كانت التي به
عالجيٍّا مزاًرا أصبحت التي أنتيسريا، مدينة إىل الذهاب من بد ال كان بل مكان، أي من
يُستخَدم شعبيٍّا مثًال أنتيسريا» إىل «اإلبحار ِعبارة وأصبحت الشفاء. طالبو يقصده شهريًا
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السخيفة؛ واملهاترات الخرافات هذه كل أبُقراط تجاهل مجنون. شخص إىل لإلشارة
مانع وال املرارة)، (عصارة الصفراوية للمواد طارد مستحرض عن عبارة عنده فالخربق

الجسدية. العالجات عىل يقترص أنه سيما وال استخدامه من
النفسية الحاجات إشباع عىل قائمة الجنون لعالج طريقة أبُقراط خلفاء أسس
يف ذكرها. السابق بالعالجات نفسه الوقت يف احتفاظهم مع وذلك لإلنسان، األساسية
بما بالتبعية لتأثرها النفس مداواة من أيًضا بد فال الجسد، مداواة أردنا إذا الواقع،
عىل الرسور وإدخال عنه الرتويح من بد وال املريض، إثارة تفادي فيجب الجسد؛ يصيب
من أنه كما عليه. املسيطرة األفكار من تخليصه محاولة مع الكلمة، معنى بكل قلبه
بنفسه، املريض بها يقوم التي تلك سواء املنشطة؛ التمارين بعض ممارسة الرضوري
وهذا الخارج). من الحركات تأتي أن (بمعنى متلقٍّ مجرد فيها دوره يكون التي تلك أو
ة أَِرسَّ يف بوضعهم املرىض هدهدة بذلك: ويُقَصد الرَّْجَرَجة، كاليوس عليه يطلق ما هو
نقلهم أو النوم)، إىل العودة تيسري أيًضا شأنه من االهتزاز أو التأرجح هذا (ومثل ُمعلَّقة

بعنف. املريض َرجِّ برضورة القائلة الفكرة برزت وهكذا وعرة، ُطرق عىل
املريض. نفسية تغيري عىل تأثري من له ملا بالسفر يُنصح املريض، َرْجَرجة عن فضًال
مرتبة يشغالن االثنان كان إذ املرسح؛ إىل والذهاب املوسيقى إىل باالستماع أيًضا ويُنصح
إذا اإليمائي الفن عروض «بحضور كاليوس وأوىص القديمة. العصور يف األهمية يف غاية
الرتاجيدية املرسحيات حضور ذلك، من العكس عىل أو الحزن، من يعانون املجانني كان
بضحالة مرتبط طفويل بابتهاج مصابني املجانني كان إذا والخوف الحزن تتضمن التي
أرسطو، امتدح جانبه ومن بنقيضه.» العقيل الخلل نوع تصحيح يتعني أنه ذلك الفكر.
والخوف، الشفقة ملشاعر بإثارتها «تساهم، ألنها الرتاجيديا؛ الشعر»، «فن كتابه يف
باملشاعر الخاصة (catharsis الالتيني التعبري بحسب التنقية (أو التطهري عملية يف
باعتباره «الحماس» أرسطو أضاف «السياسة»، بعنوان له آخر كتاب ويف واالنفعاالت.»
فيها ويبث ويطهرها منه»، رضر ال «َفَرًحا املقدسة، األناشيد خالل من النفس، يف يشيع

بالراحة. شعوًرا
أو مسايرته دون أيًضا ولكن إزعاجه، دون بعقالنية املريض نصح من أيًضا بد ال
بعبارة بالضبط املقصود ما املشكلة. تكمن وهنا الالزم. من أكثر بلُطف معه التعامل
للموضوع تناُولنا يف ركزنا طاملا الالزم»؟ من أكثر بلُطف معه التعامل أو مسايرته «دون
يتداخل الجانب هذا أن غري النظري)، الجانب (وباألخص الطبي الجانب عىل اآلن حتى
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يبديه الذي نفسه الفعل رد يُبدون ال املجتمع فأفراد االجتماعي؛ الجانب مع بالرضورة
عند وخطريًا. عنيًفا أو ُمزعًجا، املجنون هذا كان إن سيما وال مجنون، أمام الطبيب
القيود استخدام هو ما نوًعا عملية األكثر الترصف يُعد الحد، هذا إىل األمور وصول
وضع حسب عىل مختلفة التعامل طريقة ستكون وبالطبع املجنون، وعزل والسالسل
هذه مثل ويف وفقري، ُمْعِوز أم وبعبيد بعائلة محاط هو هل بمعنى االجتماعي؛ املريض
والحكم املجتمع من الطرد املجنون مصري يكون أن كبري احتمال هناك األخرية، الحالة

حياته. طوال بالترشد عليه
عن فقط ينشأ لم الجنون «معالجة» يف القوة استخدام عىل القائم التقليد ذلك
عنه، يختلف َمْن لنبذ دائًما املستعد (vox populi الالتيني التعبري (وفق الشعب صوت
هو مثلما جنونه عن مسئول اإلنسان أن ترى التي الرواقية باملدرسة أيًضا ارتبط وإنما
سيلسوس، يخَش ولم مرتادفني). الحالة هذه يف املصطلحان (ويُعتَرب عواطفه عن مسئول
الرضورة عند اللجوء إمكانية الطب»، «حول كتابه يف يذكر أن من طبيبًا، كونه رغم
كان إن سيما وال والرضب، بالسوط والَجلد بالسالسل والتقييد والتجويع التعنيف إىل
«إثارة األخرى: العالج وسائل من وأيًضا املرىض.» وتجاُرس وقاحة «قمع ذلك من الهدف
ذهن يف كبري اضطراب إحداث شأنه من ما كل القول: خالصة املفاجئ. والفزع الذعر
املذهب إىل انتمائه من الرغم عىل كاليوس، أما املرض.» هذا عالج يف مفيًدا يُعتَرب املريض
يعني ال سيلسوس ذكره ما بأن علًما (وذلك الرأي يوافقه فلم سيلسوس، مثل املنهجي
وقد إمكانية.) مجرد ولكنها العالجي، األسلوب هذا أسايسمثل بشكل يتبع أنه بالرضورة
والصوم العطش وَفْرض تجرح، التي القيود أيًضا) سيلسوس (مثل بشدة كاليوس انتقد
والحبس الربية، الحيوانات ترويض بها يجري التي نفسها بالطريقة املريض عىل الشاق
فيه مفَرط بشكل الفصد عمليات وإجراء والسوط األغالل واستخدام مظلم مكان يف
املوسيقى كاليوس حرَّم كما عميًقا. نوًما لينام بالخشخاش املريض وتخدير (بالفعل!)
الوقت يف كعالجات األشياء بهذه االستعانة يمكن ال بأنه ذلك معلًال والحب، والخمر
«من بالجنون. اإلصابة أسباب أحد يَُعد كان طاملا فيها اإلفراط أن فيه نعتقد الذي نفسه
نوبة قمع عىل قادر الجنون، أشكال أحد اعتُِرب طاملا الذي الحب، أن يف التفكري العبث

هيجان.»
من بد ال إنه كاليوس: يقول للجنون؟ كاليوس وصفه الذي العالج هو ما ولكن،
من خالية جدرانه تكون أن عىل هادئ مكان يف الجنون أو بالهوس املصابني وضع

44



باملجانني اعتنينا طاملا

وإيابًا ذهابًا املتكرر املرور ومنع السفيل. بالطابق يوضعون للسالمة، وتوخيًا الرسوم.
وأصبح هياج نوبات املرىض انتابت «وإذا الغرباء. إىل بالنسبة وخاصة الطابق، هذا يف
اللجوء الحالة هذه يف َوجَب بالوحدة، لشعورهم تضايقوا إذا أو احتواؤهم، الصعب من
[…] ذلك املرىض يدرك أن دون ولكن األمور، زمام بتويل وتكليفهم املرشفني من عدد إىل
الحذر توخي مع ولكن األربطة، باستخدام ا، جدٍّ النادرة الحاالت بعض يف فقط ويُسَمح
تسمح املريض ُقَوى كانت إذا للدم فصد عمليات إجراء وباإلمكان درجة.» أقىص إىل
ينبغي الشخص، من متمكنًا املرض ظل «إذا خفيف. غذائي نظام اتباع يجب كما بذلك.
تشجيعه يمكن املريض، يهدأ وعندما الَعَلقات. أو الحجامة واستخدام رأسه»، حلق
غري حوارات وإجراء البسيطة القراءات بعض ومطالعة والتنزه، التمارين ممارسة عىل
«وبالنسبة العالج. من متقدمة مرحلة يف فتأتي جدية، األكثر املناقشات عن أما ُمجِهدة.
عن املالح إىل ونتحدث الحقول، زراعة عن الفالح إىل نتحدث فإننا األميني، املرىض إىل
تدريجيٍّا فيمكن الغذائي؛ نظامه يف التنويع يتم املريض، حالة تحسن ومع اإلبحار.»
األثر». وضعيف خفيًفا يكون أن «عىل والخمر الطرائد) لحوم عدا (ما اللحم إضافة
وال حساسية أقل يصبح أن بمعنى املريض؛ حالة وتحسن املرض أعراض اختفاء وفور
أو بالرب «سواء والسفر الجو تغيري يف التفكري من بد ال واالنفعال، التأثر سهل يكون
والخوف الحزن «تبديد شأنها من التي الفالسفة بدروس االهتمام حتى أو بالبحر»،

لصحته». اإلنسان استعادة يف بقوة املساهمة ثم ومن الغضب؛ وفورات
االجتماعية الفعل ردود هي ما للجنون الطبي التناول لنا يبني ال أخرى، مرة ولكن،
العصور من املختلفة الفرتات يف املجتمع، تساهل درجة هي ما املرىض. هؤالء تجاه
يتضح بذلك؟ يقوم كان وَمن حبسهم؟ يتم كان متى املجانني؟ هؤالء مع القديمة،
يتم كان بالجنون أو بالهوس املصاب الشخص عزل أن كاليوس نصوص خالل من
مارستانات الوقت ذلك يف يوجد يكن لم العائلة؛ محيط إطار يف ورسي، خاص بشكل
أن تستوجب التي الطبية الرعاية مسألة أيًضا وهناك العقلية. لألمراض مستشفيات أو
مالية مبالغ دفع من بد ال كان بأنه علًما الطبيب أجرة دفع عىل قادرة العائلة تكون
كاملة وأطروحات أبحاث لعمل جهودهم بتكريس األطباء كبار يقوم حتى متكرر بشكل

املريض. ملعالجة
بألف معالجتهم تجرى كانت الذين املرىض أولئك نفسه، يطرح آخر سؤال هناك
أبُقراط ألن نظًرا السؤال؛ هذا عن اإلجابة تصعب األحيان؟ بعض يف ُشفوا هل طريقة،
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سينيكا الرواقي للفيلسوف األمر وتُِرك الحساس. املوضوع هذا إىل يتطرقوا لم وخلفاءه
وهي لوكيليوس، إىل والتسعني الرابعة رسالته يف السؤال هذا عن جميلة إجابة قدم الذي
كل يشفي ال الطب أن معنى «ليس وهي: هذا عرصنا يف شعاًرا تكون ألن تصلح إجابة

يشء.» أي يشفي ال أنه يشء،
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الثاني الجزء

الوسطى العصور يف ممارساتاجلنون
ويفعرصالنهضة





األول الفصل

النظري للتفكري الراهن الوضع

إذا سيما وال الوسطى، العصور يف اإلطالق عىل الجنون بشأن النظري التفكري يتطور لم
فعىل العرص. ذلك يف والالتيني اليوناني للفكر العادية غري الخصوبة االعتبار يف أخذنا
يف نرى أن أيتعني والتساؤل.» البحث حضارة زمن يف نعد «لم مالرو: الكاتب قول حد
املسألة هذه إىل سنعود التوحيد؟ ِثَقل — العربانيني إله مع رأينا كما — العرص هذا
أواخر يف املسيحي الغرب اجتاحت التي الشيطانية إىل التطرق عند بعد فيما الحساسة

الوسطى. القرون
من العديد فعل مثلما عملنا، نختتم أن حال أي عىل اإلنصاف من يكون لن وربما
عىل وذلك الجنون، مفهوم حول سنة ألف دامت التي الصمت من الفرتة بتلك املؤرخني،
مع إال صحيًحا هذا وليس القديمة. العصور يف مذهل فكري ثراء من أوردناه ما عكس
اجتاحته أن بعد الغرب، والفلسفة الطب علماء هجر عندما عرش، الحادي القرن حلول
املؤلفني بعض أن غري اإلسالم. أرض يف ثم بيزنطة يف ً ملجأ ووجدوا الرببرية، الغزوات
ولكن األديرة. عن تماًما يختفوا لم أوريليانوس، وكاليوس سيلسوس أمثال الالتينيني
إحياء العربية الرتجمات لتعيد عرش الحادي القرن مجيء حتى االنتظار من بد ال كان

الجنون. يف التفكري وبالتايل الطبي، النظري التفكري

الالهوت علماء

أن ممكنًا يكن لم الوسطى، العصور يف سادت التي كتلك مسيحية حضارة إطار يف
أعمال أثارت لقد الجنون. ملجال التطرَق الروح، حول تأمالتهم يف الالهوت، علماء يغفل
سابقيه من أكثر الخصوص، وجه عىل االهتماَم (١٢٢٧–١٢٧٤) األكويني توما القديس
عليه أطلقوا الذي الجنون، عن موجزة بفقرات أبحاثهم عىل الرونق بعض أضفوا الذين
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fatuitas الغباء عن أو (stultitia الالتيني التعبري وفق الجهالة»، أو («الحماقة اسم
العالم. إىل نظرته من أساسيٍّا جزءًا األكويني توما القديس لدى الجنون َشكَّل بينما
املؤلفني صيت ذاع حيث نابويل ويف كاسينو مونتي يف الدومينيكاني الراهب هذا درس
الكبري)، ألربت القديس باسم أيًضا (املعروف ماغنوس ألبريتوس يد عىل وتتلمذ العرب.
توما القديس إىل الفضل ويرجع معلمه. حذو ذلك يف حاذيًا أرسطو فلسفة درس كما
الديانة فكر عن الوسطى، العصور يف شموًال، األكثر لألطروحة كتابته يف األكويني
يفهمه منطقي بأسلوب واإليمانية الالهوتية املفاهيم عرض خالل من وذلك املسيحية،
امُلؤلَّف هذا أن بالذكر الجدير ومن إيماني.1 بأسلوب الفلسفية املسائل وعرض العقل
لالهوت األولوية إعطاء مع والعقالنية التنظيم عىل القائم الالهوتية)، (الخالصة الالهوتي
والعواطف. باملشاعر يتعلق فيما القدماء بها آمن التي األفكار إحياء يعيد الفلسفة، عىل
ذلك (أي animus األنيموس والروح»، املادة بني «أُُفًقا بوصفه يُعَرف الذي فاإلنسان
املتع من رغباته وإشباع الجسم وظائف أداء تنظيم عن املسئول العقل من الجزء
الروحاني الجانب مع يتوافق الذي العقل من الجزء ذلك (أي anima واألنيما وامللذات)،
دائم؛ رصاع يف ويكونان بعض عن بعضهما أبًدا ينفصالن ال شقان وهما للنفس)،
أرسطو كتاب يف الواردة نفسها الفكرة (وهي بعقله عواطفه عىل يسيطر أن عليه يتعني
الذي العقل هذا أن غري األكويني). توما القديس كثريًا منه اقتبس والذي الروح»، «عن
وهذا فقدانه، يف الجنون يتسبب قد وعواطفه، مشاعره جماح كبح من اإلنسان يُمكِّن
يملك يعود وال األنيموس. إال لديه يتبقى ال به، اإلنسان يُصاب وعندما «الخبل». هو
محبوًسا يكون وإنما األنيما، جانب تماًما يختفي ال الحالة، هذه ويف مسئولية؛ وال حرية
املحررة العاطفة تلك بالكامل فتبتلعه الروحي، أو النفيس الرصاع ذلك أما ومسجونًا.

الِعنان. لها أُطِلق التي
ألنه للجسم؛ إيذاءً العواطف أكثر وهو الحزن، البداية يف نجد العواطف؟ هذه ما
القديس أن نجد ولذلك والجنون؛ الهوس إىل يقوده أن ويمكن ْوداِويَّة بالسَّ اإلنسان يصيب
أو الفرح أنواع كل وتشمل: للحزن التقليدية العالجات بذكر اهتم قد األكويني توما
واالستحمام، والبكاء، والنوم، األصدقاء، مثل عنها الحزن روح يبدد فيما النفس انشغال
كالحب أخرى عواطف وهناك مرًضا. بوصفه الحزن عن يتحدث أنه يتضح ذلك ومن
متعلًقا أمًرا أكان سواء ويمتعه، القلب يرسُّ ما امتالك عن (الناتجة والبهجة (النشوة)

بالجسد). أم بالروح
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ولكن الجنون. ملرض دقيًقا حقيقيٍّا توصيًفا التوماوية الفلسفة يف بالطبع نجد ولن
علم مجال يف بالعواطف ارتباطه لفكرة وإحياء للجنون ِذكر بالفعل ورد قد أنه يكفي
امليتافيزيقية الفضيحة تلك بتعريف األمر يتعلق حينما األخالقي، الالهوت ذلك الالهوت.
معجم من يقرتض أن من يستنكف ال واألنيما؛ األنيموس بني التناغم انقطاع يف املتمثلة
املجانني إىل إضافة البحت]. الطبي جانبه يف [الجنون بالفعل املوجود املريض النفس علم
من تطوًرا وأكثر وحيوية، نشاًطا أكثر وهم عقليٍّا املختلني أيًضا نجد الهائجني، واملعاتيه
أما مؤقت. أم دائم بشكل سواء العقل، من مطلًقا حرمانًا يعترب الذي بالخبل املصابني
لجانب اإلنسان يسمح حني تخلٍّ: أو هجر بمعنى فقدان نتيجة فيحدث العقيل، االختالل
وهكذا للجنون. الرواقي باملفهوم يذكرنا مما به، ويتحكم عليه يتغلب أن فيه األنيموس
الروح وجنون الجسد جنون بني تشابه البسيطة، املجازية التعبريات عن بعيًدا برز،

املسيحي. املجتمع سياق يف به االعتقاد وتطور ترسخ الذي
مصطلح استخدام يتجنب األكويني توما أن مالحظة لالهتمام املثري من وأخريًا،
للتعبري الوسطى العصور يف شيوًعا األكثر املصطلح كونه من الرغم عىل «الجهالة»،
(يف الصليب جنون إىل لإلشارة استخدمه الرسول بولس القديس إن حتى الجنون. عن
من نوعني «بوجود األكويني توما القديس ح رصَّ كما كورنثوس). أهل إىل األوىل رسالته
األكثر كونه عىل يؤكد هللا عىل يتكل الذي اإلنسان وبأن […] الجنون من ونوعني الحكمة
البرشية.» الحكمة عنها تبحث التي األرضية الكنوز يحتقر ألنه البرش؛ حكم يف جنونًا

بالتفصيل. املسألة هذه بعد فيما وسنتناول

األطباء

إسبانيا من القادم التأثري بفعل الطب انتعش امليالدي، عرش الحادي القرن من اعتباًرا
العلمية املساهمة من األماكن هذه واستفادت بسالرينو. الطبية واملدرسة وصقلية
ومن اليونانية، النصوص بنقل يقومون كانوا جهة فمن العرب؛ قدمها التي املزدوجة
الغربي الطب بها انتفع وتأمالت دراسات النصوص تلك إىل يضيفون كانوا أخرى جهة

الوسطى. العصور يف
اعتباًرا العقلية االضطرابات بشأن الطبي الخطاب من نستخلصه أن يمكن الذي ما
املدارس انتشار شهدت قد الحقبة هذه بأن علًما التالية، القرون وخالل الفرتة هذه من
من والعديد عرش، الثالث القرن بداية يف تأسست التي مونبلييه مدرسة (مثل الطبية
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عدد إن الواقع، يف عرش)؟ الرابع القرن يف إيطاليا يف ظهرت التي األخرى املدارس
محدوٌد الجنون ملوضوع رئيس بشكل أو حرصي بشكل صت ُخصِّ التي البحثية املقاالت
الذي األفريقي، قسطنطني قام امليالدي، عرش الحادي القرن نهاية يف ولكن، للغاية.
عن الالتينية إىل العربية من ُكتَيِّب برتجمة كاسينو، بمونت البنديكتي بالدير ب ترهَّ
جرى وهكذا، األفسيس. روفوس بفكر الشديد التأثر فيه يظهر (الكآبة)، ْوداِويَّة السَّ

اليونانيون. انتهى حيث من الطبية الدراسات استكمال
استمر وقد العقلية. االضطرابات عىل للعثور العامة املؤلفات يف البحث من بد ال
الالتينية، إىل العربية من املؤلفات من العديد ترجمة يف جانبه، من األفريقي، قسطنطني
األمراض) (علم الباثولوجيا يف هام كتاب وهو الجزار؛ البن املسافر» «زاد بينها من نذكر
«النسيان». عن فصًال دفتيه بني ويضم — ذلك عىل يدل ال الكتاب عنوان أن من بالرغم —
املقدمة يف ذكر األفريقي قسطنطني ألن خاص؛ نحو عىل اهتمامنا يثري األخري املجلد وهذا
الذين وأولئك الطب، ممارسة يودُّون الذين أولئك القراء: من فئات ثالث يخاطب أنه
إىل يطمحون الذين أولئك وأخريًا الطب، بمجال االهتمام خالل من معارفهم إثراء يودون
فيما قدَّم بل ذاته، عىل منغلًقا علًما الطب يكن ولم واملعرفة. املمارسة أي مًعا؛ االثنتني
محركًة أداًة عرش، الثالث القرن يف وخاصة امليالدي عرش الثاني القرن من اعتباًرا بعد،

الطبيعة. فالسفة وتأمالت ألفكار
«أمراض تناول أن نجد الجسدي، املنظور عىل أسايس بشكل تعتمد التي املقاربة يف
ما وتكرار لها، رسيريٍّ وصٍف وإعطاء تعدادها، عىل األحيان أغلب يف يقترص الدماغ»
وهذا القديمة.2 العصور يف تعريفها جرى التي العقلية باألمراض الخاص الدليل يف ورد
وهو الخصوص، وجه عىل (٨٦٥–٩٢٥) الرازي بكر أبو اتبعه الذي عينه النهج هو
لهذه تصنيف وضع حاولوا املؤلفني بعض أن بيْد أبُقراط. أتباع ومن شهري عربي طبيب
وَلِكنَّه فحسب، عربيٍّا طبيبًا ليس وهو ،(٩٨٠–١٠٣٧) سينا ابن هؤالء بني من األمراض،
أجمع التي الكتب أكثر من الطب» يف «القانون كتابه ويعد ومتصوف. فيلسوف أيًضا
أصبحت الوسطى، القرون حقبة نهاية ويف والغرب، الرشق يف والدارسون العلماء عليها

املقدس. الكتاب بعد طباعًة الكتب أكثر الالتينية إىل عنه املرتجمة النسخة
مجموعات. ثالث إىل عقلية اضطرابات لحدوث املسببة األمراض سينا ابن م َقسَّ
(ما االهتياج وجنون النُّوام يسبب ما وهو املخ من جزء اْلتهابات األوىل املجموعة تشمل
تحدث الجنون، من األخري النوع هذا إىل وبالنسبة الدماغ). اْلتهاب قديًما عليه يطلق كان
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اهتياج». يرافقه «هوس ب يشبِّهها التي الغضب فورة وهو أشكاله، أحد عن سينا ابن
أو الجنون مثل: العقلية القدرات يف خلًال تُحِدث التي األْدواء الثانية املجموعة وتشمل
وتوهم (امَلَلنُْخوليَا)، ْوداِويَّة والسَّ الهوس، ثم املخيلة، وفساد الذاكرة، وتََلف العقل، تََشوُّش
العربي الجدول يف املرض، أشكال من شكًال بوصفه األخري، هذا ورد (وقد والحب الذئبية،
املجموعة تأتي النهاية ويف القديمة). العصور يف ذكره سبق أن بعد األمراض لتوصيف
هذا يف ونالحظ والرصع. الدُّوار مثل حركي الختالل املسببة األمراض تشمل وهي الثالثة
القديمة) العصور يف املفهرسة األمراض تلك (أي العقلية األمراض جميع أن التصنيف،
َمَلكات لثالث وفًقا العقلية األمراض م وتَُقسَّ الثانية. الفئة أمراض ضمن عمليٍّا مذكورة
تشتمل األخرية امَلَلكة هذه ولكن األمور. عىل والحكم والخيال، الذاكرة، وهي: عقلية؛

والكآبة. الهوس وهما: رئيسني، مفهومني عىل وحدها
الطبيعية، أرسطوطاليس «مسائل الشهري الكتاب من املرتجمة النسخة صدور بعد
أن فيه ذُِكر الذي الكتاب وهو أرسطو، ملؤلفه امليالدي عرش الثالث القرن يف «٣٠ الجزء
املزاج ذوي من هم واإلبداعي ق الخالَّ بالتفكري يتميزون الذين العظيمة العقول أصحاب
كانت أن بعد وذلك الوسطى، العصور إبَّان الغرب يف ْوداِويَّة السَّ ازدهرت السوداوي؛
امَلَرضية ْوداِويَّة السَّ وبدأت العرب. والفالسفة األطباء ِقبل من كبريًا اهتماًما نالت قد
أن خصوًصا العقيل، االغرتاب ساحة عىل متميزة مكانة فأكثر، أكثر تحتل، (امَلَلنُْخوليَا)
األعراض. من أكثر األسباب عن البحث إىل يميلون كانوا الوسطى العصور يف املفكرين
العصور يف — تم وجالينوس، العربي الطب لعبه الذي الهائل للدور نظًرا وأخريًا،
خصائصالشخصية علم واستند والفلسفة. الطب بني الحوار إحياء — املسيحية الوسطى
،(١٢٥٠–١٣١٣) فيلنوف دي أرنو يزعم باألخالط. وارتباطها األمزجة نظرية مبادئ إىل
العربية، اللغة من للمؤلفات ومرتجًما وللبطريرك أراجون للملك ا خاصٍّ طبيبًا كان الذي
ما وهذا النفس». حوادث ظهور «تهيئة عىل قدرة األكثر الجسدي العنرص هو املزاج أن
تؤثر أن بدورها يمكن النفس حوادث أن إليه أُضيف بل عليه، وجالينوس أفالطون اتفق
االنبثاقات تلك خاصة؛ أهمية «األرواَح» الوسطى العصوُر أَْوَلِت وقد املزاج. عىل سلبًا
الرواقية، الفلسفة يف امُلستخَدم للمصطلح وفًقا «النفحة» تحمل التي والرقيقة الخفيفة
والجسد). النفس بني وسيًطا بوصفها تعمل (حيث والشعور الحياة جوهر تشكل والتي
الجسد. داخل الروح بها تتوزع التي بالكيفية ا خاصٍّ اهتماًما الوسطى العصور أَْوَلِت كما
سان دو جيوم وَحَسم التفكري. من النمط لهذا ا حدٍّ وضعوا الالهوت علماء أن بيد
عرش الثاني القرن من األول النصف يف ظهر صويف ومؤلف سيتُو من راهب — تيريي
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أم حيوية أكانت سواء لإلنسان، املتعددة الطبيعية السمات «إن بقوله: املسألة هذه —
العصور إىل (باإلشارة الروح بمرض يسمى ما يوجد يعد لم الروح.» هي ليست حيوانية،
ما خلل يشوبها الروح أن بدا وإذا للفساد. قابلة وغري مادية غري الروح أن بما القديمة)،
األداة باعتباره الجسد زمام تملُّك عىل قادرة غري أنها يعني فهذا َمَلكاتها، أو قدراتها يف
تجنب الكنيسة، وغضب استياء إثارة تفادي وبغية امَلَلكات. هذه خاللها من تُظِهر التي

الطبي. السياق يف الروح مشكلة طرح األطباء
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العصور ان إبَّ املجتمع يف املجنون وضع
الوسطى

الذي الجنون لذلك بالطبع مماثًال الطبية البحثية املقاالت يف الوارد الجنون يكن لم
منظر عن مختلٌف الكتب يف عنه نقرأ الذي فاملجنون ملموس؛ بشكل املجتمع معه يتعامل
الوسطى العصور يف الغرب ممارسات هي ما الواقع». أرض «عىل نراه الذي املجنون

بالغية؟ زخارف أي من امُلجرَّد الحقيقي الجنون ذلك الجنون، إزاء

والضعف املحبة

وتعني الوسطى، العصور يف املسيحية الديانة يف أساسيتان فضيلتان واملساعدة اإلحسان
األصل إىل وبالرجوع السبيل، وعابر وامُلْعِوز، املريض، الشامل: بمعناها الضعف كلمة
توما القديس يرى عام. بوجه «الضعفاء» تعني أنها نجد للكلمة، واالشتقاقي اللغوي
(التي الرأفة أو الرحمة أن حني يف املحبة، خالل من باهلل يربطنا اإلحسان أن األكويني
الذي «القاعدة»، كتاب يف نقرأ وهكذا باهلل. نتمثل تجعلنا واملساعدة) العون تقديم يتبعها
يشء كل قبل بد «ال ييل: ما (بنديكتوس)، بنوا القديس يد عىل ٥٤٠م سنة حوايل ُكِتب
بذاته.» املسيح نخدم كنا لو كما فنخدمهم والعاجزين، الضعفاء بمساعدة االهتمام من
hospitalis لكلمة اللغوي (باملعنى «املشفى» نشأ اإلنجييل، الفكر هذا من انطالًقا
امللقب النازيانزي، غريغوريوس ويَُعد الضيوف). الستقبال ًزا ُمَجهَّ منزًال تعني: التي
التفاخر عن ينم بأسلوب وذلك مسيحي، ملشًفى وصًفا أعطى َمن أوَل الكنيسة، بطبيب
بكبادوكيا قيرصية) أيًضا لها (ويقال قيسارية مدينة يف ملشًفى وصًفا كان وقد والتباهي.
من بالقرب قيرصية، أسقف باسيليوس القديس يد عىل ٣٧٤م، سنة يف تأسيسه تم
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الفقراء، ومساعدة والتفاني، والبذل، املحبة لجمال «يا الدير: بها يقع التي الضيعة
أخرى مدينة األسوار خارج مبارشة وستجد املدينة، من اخرج البرشي! الضعف ومعونة
كينة والسَّ بالصفاء املرض فيها يُهَزم مدينًة […] وإعجابك انبهارك ستثري جديدة
وهناك ونعيًما، بركة باعتباره الرش إىل يُنَظر هناك، الحكمة. من تنبع التي الداخلية
العصور حقبة نهاية من بدءًا وهكذا، االختبار.»1 تحت ونضعها الرحمة عن نفتش
امُلْعِوزين) املجانني إىل الحال بطبيعة العون (وتقديم املساعدة إشكالية ستنشأ الوسطى،
املمارسة وبني الخري وعمل باملحبة املتعلقة املثالية املبادئ تلك بني التام التناقض بسبب
بالنظر االتجاهني كال صالحية قياس سيتم بحيث الواقع؛ أرض عىل املشفى يف العملية

املالية. القيود إىل
املؤسسات أعداد تزايدت امليالدي، عرش والثالث عرش الثاني القرنني من اعتباًرا
عىل إيطاليا (مثل ملحوًظا تطوًرا املدن بعض فيه شهدت الذي الوقت يف االستشفائية،
مثل الكربى، املدن يف املرىض لخدمة األخويات من العديد تأسس كما الخصوص). وجه
مراكزها وكانت امليالدي عرش الثالث القرن مطلع يف أُنِشئت التي القدس الروح رابطة
الفئات، كل من امُلْعِوزين تستقبل املالجئ هذه وكانت ومارسيليا. روما يف تقع الرئيسة
… املجانني من قليل عدد ضمنهم ومن واملتسولني، املترشدين من األحيان أغلب يف وهم
الفقراء املرىض عن بالبحث األسبوع، أيام جميع يف «القيام، عىل تنص اللوائح وكانت
بأن للظن يدفعنا أن ينبغي ال هذا الواقع، يف ولكن، وامليادين.» الشوارع يف واملساكني
التوافد عىل يتهافتون كانوا الوسطى، العصور يف عددهم كثرة من الرغم عىل امُلْعِوزين،
التعارض من الرغم عىل فئتني، هناك أن كما حديثًا. املنشأة املشايف هذه عىل غفرية بأعداد
«الفقراء وهما: املشفى، يف «االحتجاز» رفضتا فإنهما درجة، أقىص إىل بينهما املوجود
صورة يف يظهروا أن كرامتهم تأبى الذين الفقراء ة أَِعفَّ عىل االسم هذا (يطلق املستورون»
من أفضل صحية حالة يف وهم واملترشدون، فاَقتهم)، إخفاء يحاولون ولذا ُمْعِوزين؛
املذكور الهزيل بالذئب أشبه ذلك، مع ولكنهم مزيفون، َعَجزة إنهم ِلنُقْل: بل الَعَجزة،
يشءٌ». حريتهم يقيد أن دون يريدون حيث «التحرك إىل يسعون الرمزية، الحكايات يف
كانت والعطف، بالشفقة أحقية واألكثر األوىل، الفئة إىل ينتمون الذين أولئك إىل بالنسبة

املنازل. يف إليهم الرعاية وخدمات َدَقات الصَّ تقديم تتوىل املشايف
الرب» «ُدور أيًضا عليها أُطِلق التي «املشايف»، تلك ازدحمت ما رسعان ذلك، ومع
األغلب ففي املساحة؛ لضيق نظًرا maisons-Dieu؛ الرب» «بيوت أو hôtels-Dieu
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الحني، ذلك ومنذ أقىص. بحد رسيًرا عرشين أو ة أَِرسَّ عرشة إال تستوعب تكن لم
قبول من الحد إىل املشايف هذه عىل القائمني دعا مما العمل؛ تناوب إىل الحاجة ظهرت
الجذام أو الَربَص بمرىض بدءًا ورفضها، بل شفائها، إىل سبيل ال التي املرضية الحاالت
واملجانني؛ واملكفوفني، بالشلل، املصابني وأيًضا عام)، بوجه املعدية باألمراض (واملصابني
يقتيض وإنما فحسب، ة األِرسَّ «تجميد» عىل وجودهم يقترص ال الذين أولئك جميع أي
من الرغم عىل الهائجني). للمجانني زنازين (وباألخص، منفصلة أقسام تخصيص أيًضا
أماكن تخصيص يتيح بما الواسعة؛ املساحات ذات املشايف يف املجانني بعض نجد ذلك،
بمشفى الخاصة اللوائح ت نصَّ عرش، الثاني القرن نهاية يف املرىض. بقية عن لعزلهم
املدينة، يف مجانني ُوِجد «إذا ييل: ما عىل مونبلييه يف القدس) (الروح إسربي سانت
كل ضعوا ثم املناسب، العالج إليجاد بالجنون إصابتهم سبب عن وابحثوا فاستقِبلوهم

ببعض.»2 بعضهم األذى يُلحقوا أن خشية خاص؛ مكان يف منفرًدا مريض
من حاالت دخول عن الرئيسة للمشايف الطبية السجالت تكشف آلخر، وقت ومن
الرابع القرن بنهاية الخاصة الحسابات سجالت يف ورد مولن، مشفى يف الرُّْشد. فاِقدي
نقد (عملة فلًسا ٣٠ التايل: النحو عىل املجانني لرعاية فت ُرصِ التي النفقات بعض عرش
أُنِفَق أيًضا لعقله»، وفاقٍد مجنوٍن وفقرٍي مسكنٍي رجٍل وإعالة وإشباع، «لتغذية، معدنية)
لتقييدها [و] الهياج بجنون «مصابة راهبة عليه لتنام صغري رسير لعمل فلًسا ٢٠ مبلغ
تكون بحيث بالكامل مغلقة معينة ة أِرسَّ عقليٍّا للمختلني ص ُخصِّ باريس، مشفى يف إليه».
خدمات لتقديم كبرية وأخرى املريض ملراقبة صغرية نافذة عمل مع بالزنزانة، شبيهة
(لتقييد قوية بأحزمة األخرى ة األِرسَّ بعض تزويد تم كما والتغذية. الطبية الرعاية
احتواء كيفية يف التفكري عىل عام بشكل منصبٍّا االهتمام كان الرضورة). عند املريض
وهو اإلنجليزي، بارثولوميوس يقول كما الطب، «يقتيض هياجه. عىل والسيطرة املريض
هناك تكون ال حتى املجانني يُقيَّد أن عرش، الثالث القرن يف العلوم تبسيط اختصايصيف
من بقسوة التعامل يعني ال وهذا لآلخرين.» أو ألنفسهم إيذائهم إمكانية يف شك ذرة
مستمرة. بصفة مراقبته الستحالة وقائي كإجراء وإنما املريض، رعاية يف التخاذل باب
املنشآت أقسام يف «التخصص» ظهور بدأ امليالدي، عرش الرابع القرن من واعتباًرا
الجديدة باملشايف أقسام تخصيص األحيان بعض يف يجري كان أملانيا، ففي الكربى؛
التيوتونيني، الفرسان أرض عىل إلبالج، يف املجانني مأوى التايل: النحو عىل للمجانني
يف للمجنون وزنزانة إرفورت، مشفى يف املجانني») «زريبة (حرفيٍّا املجانني وحظرية
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فرنكونيا، يف بامربج، بلدية أنشأت ،١٤٧١ سنة يف عام، مائة مرور بعد هامبورج. مشفى
األقدس الثالوث ملشفى التأسييس امليثاق ينص إنجلرتا، يف العقل». فاقدي لألفراد «منزًال
يجب ولكن، رشدهم.» يستعيدوا حتى آمن مكان يف املجانني يوضع «أن عىل ساليزبري يف
املحدود العدد الفخر، نربة فيه تظهر الذي اإلعالن ذلك قراءة لدى االعتبار، يف نأخذ أن
فيما سيُعَرف الذي وهو بلندن، ماري سانت بمشفى امُلحتَجزين للمجانني (ستة) للغاية
إنشاء تم إسبانيا، يف والعقلية». النفسية األمراض «مصحة باسم 3،١٤٠٣ عام يف بعد،
الخريية]، [الجمعيات واإلحسان» الرب فاعيل «مساهمات بواسطة للمجانني خاصة مالجئ
هناك وليس إشبيلية. ويف فالنسيا يف وبُنيَت األبرياء مشايف اسم املصحات هذه عىل أُطِلق
محدودة كانت وإن حتى الوسطى، العصور يف مشاٍف، وجود اإلطالق عىل يؤكد ما
أن نجد سوف ذلك، ومع عقلية. بأمراض للمصابني حرصي بشكل مخصصٍة املساحة،
فيما تباهت قد وغريها، (١٣٧٥) وهامبورج وإشبيلية فالنسيا مشفى مثل املشايف، بعض

أوروبا. يف النفسية» لألمراض مصحة «أول لقب بحمل — حدة عىل كلٌّ — بعد
يتعلق فيما جديدة مصطلحات ظهور شهدت قد الوسطى العصور نهاية كانت إذا
من مزيد وتقديم الوظائف و«َعلَمنة» «التخصص»، نحو االتجاه مع وذلك باملشايف،
يف أُنِشئت التي املشايف يف موجوًدا كان قلما الطبيب فإن والصحية؛ الطبية الخدمات
أن أردت وإذا الطبية. املؤسسة أركان من أساسيٍّا ركنًا يشكل يكن فلم الوسطى؛ العصور
ستجده حيث املدينة»؛ «يف آخر، مكان يف عنه فلتبحث عمله، مهام يمارس وهو طبيبًا ترى
خاص كطبيب للعمل وجهده وقته كل ُمكرًِّسا أو أجر، نظري لِقلة خدماته بتقديم مشغوًال
الفقراء معالجة الطبيب يفرضعىل املحبة واجب إن النفوذ. ذوي من الشخصيات إلحدى
عىل قادرة تكون أن دون باستدعائه أرسة أي تقوم أن الوارد من هل ولكن ان، باملجَّ
ويف الوسطى؟ العصور حقبة منها تخُل لم التي األدوية تكاليف ودفع بل أجرته، دفع
سبيل عىل منها نذكر الصيدلة، مجال يف املؤلفات من بالعديد الفرتة هذه زخرت الواقع،
سالرينيتانو، لنيكوالس والرتياق» الدواء «مخزن كتاب أو األعشاب» «فضائل كتاب املثال
من رسمية شبه نسخة إىل باإلضافة امليالدي، عرش الثالث القرن منذ طبعاته توالت الذي

الزمن. ذلك يف املعروفة األدوية دستور أي األقرباذين؛
وبأنواع أدوية، لها نجد األمراض هذه كل النوام، الرصع، ْوداِويَّة، السَّ الهوس،
مراهم، زيوت، وكذلك أقراص، أو حبوب رشاب، نقيع، باإلغالء، مستخلصة مواد متعددة:
للعطس]. مسببة [أدوية وُمَعطِّسات حليق، رأس عىل توضع طبية لزقات لبخات،
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املهدئات ييل: كما نوعني إىل القديمة العصور عن املوروثة الجنون أدوية وتنقسم
البالدونا؛ أو اليربوح مثل الباذنجانية) الفصيلة من النباتات من (جنس وامَلْغد واألفيون
والكزبرة، الربي، والنعناع والُقرَّاص، والينسون، األفسنتني، مثل طات امُلنَشِّ أو يات وامُلَقوِّ
تُستخدم ما نادًرا والتي النباتات، هذه كانت وغريها. والهال، امَلْريَِميَّة، أو والقويسة
سبيل فعىل معقدة. طبية مستحرضات تركيب يف تدخل أخرى، إضافات دون وحدها
مادة، مائة عن يقل ال ما ْوداِويَّة السَّ أو للكآبة املضاد الدواء تركيب يف يدخل املثال،
وتندرج بيزنطة. يف الرصاصري من أنواع من مستخلصة مادة ِمن َمْسَحٌة بينها من
نتخيل، قد كما (وليس طات امُلنَشِّ أو يات امُلَقوِّ فئة تحت الفلفل إليها املضاف امُلَعطِّسات
عن َلُعوق صورة يف تؤخذ التي التشنج مضادات سبق ما إىل نضيف امُلَفرَِّغة). األدوية فئة
خالل من تركيبها يجرى وكان كاملعجون]، لني أو طري طبي [مستحرض الفم طريق
القندس إفرازات وهو أسايس؛ عنرص عىل دائًما تحتوي كانت ولكنها معقدة، وصفات
الخصيتني)، بجوار الواقعة القندس لحيوان التناسلية الغدد من مستخلصة مادة (وهي
املسك). غزال يسمى الظباء من نوع بطن يف كيسية غدة من (ويُستَخَلص املسك أو
األخالط نظرية يف االعتقاد الستمرار نظًرا امُلَفرَِّغة؛ األدويَة القائمِة إىل نضيف وأخريًا،
حدة) (األقل األسود والخربق األبيض الخربق يوصف كان األحيان بعض ويف البرشية.
نفسه االهتمام يلقيا ولم كبريًا، نجاًحا يحققا لم ولكنهما للسوداوية، مضاد كدواء مًعا
مثل امُلقيِّئة األدوية وهو لهما، آخر منافس ظهر فقد القديمة؛ العصور يف حدث مثلما
عرص من ابتداءً ولكن وغريها. البنفسج، زهرة وجذر الغاريقون، وفطر املقيِّئ، الجوز
امُلعلِّم هو فها واملجازية. االستعارية الصور مجال إىل تدريجيٍّا الخربق انتقل النهضة،
«خربق باستخدام جارجانتوا للشاب املتبعة» للقواعد وفًقا تطهري عملية «يجري تيودور
عادة أي أو املخ أصاب «تشويه أي من الوسيلة بهذه يخلصه حتى أنتيسريا»؛ مدينة من
الستخدام األطباء بني من مؤيدون هناك ظل ذلك، من الرغم وعىل به.» استقرت سيئة

الخربق.
عن إعدادها يتم كان التي التشنجات مضادات وهي أخرى، أدوية أُدِرَجت كما
وعمليات الَعَلَقات، استخدام إىل باإلضافة الرشجية، الحقن أو باإلغالء االستخالص طريق
شائعًة كانت فقد الفصد، بعمليات يتعلق وفيما امُلَفرَِّغة. العالجات قائمة يف الفصد،
وفًقا صارمة، لقواعد خاضعة وكانت الوسطى، العصور من األخرية القرون يف للغاية
إلجراء يَُشق الذي الوريد اختيار املثال، سبيل عىل تكرارها. ومرات واملوسم املريض لسن
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بجنون مصابًا أو ْوداِويَّة بالسَّ مصابًا كان إذا املريض، لحالة تبًعا يختلف الفصد، عملية
الهياج.

سواء املائية، املعالجة أيًضا نجد بل الحد، هذا عند الجنون أدوية تتوقف ولم
نالته الذي نفسه االهتمام تنل لم أنها ورغم البارد، أو الفاتر أو الساخن املاء بحمامات
َكتَب فقد العقلية؛ لالضطرابات كعالج يصفونها كانوا فاألطباء الوسطى، العصور يف
ام الَحمَّ يعترب األحيان، جميع «يف أنه امليالدي) عرش الثالث (القرن اإلنجليزي جيلربت
مما وتعذبهم، بهم تحيق التي األبخرة يُبدد ألنه ْوداِويَّة؛ السَّ مرىض إىل بالنسبة مفيًدا
التفكري إطار من نفسه الطبيب هذا أخرج كما املزاج.» ويصحح الزائدة األخالط يطرد
مع آذانهم يف الرصاخ طريق عن بالنوام املصابني إيقاظ يُجرى بأن نََصح حينما النمطي

املرىض. ة أِرسَّ أمام أرجلها من الخنازير إناث جرِّ و… البوق يف والنفخ اسمهم نطق
طب تقدم مع بعد، فيما ستبلغ التي القوية العالجية الطرق من نقرتب هكذا
عىل بالهوس املصابني إجبار فيلنوف دي أرنو يقرتح «مجدها». أَْوَج النفسية، األمراض
عىل َشق [بإحداث الكي عمليات بالعيص. أو بالسوط برضبهم وإما بتخويفهم إما البكاء
القصوى الحاالت يف تمديدها، يمكن حليق، رأس عىل تُجَرى التي الصليب] عالمة شكل
كما وأخريًا، الجمجمة. لعظام ثَقب عمليات بإجراء املتكررة، الرصع نوبات يف وخاصة
كافية، غري الطبية العلقات أو التطهري عمليات كانت «إذا اإلنجليزي بارثولوميوس كتب

املرىض.» لشفاء الجراحة فن إىل حينئٍذ نلجأ
القديمة العصور من املتوارثة النصائح كل نجد القصوى، الحاالت هذه عن بعيًدا
وممارسة متوازنة، غذائية أنظمة واتِّباع والنظافة، الصحة عىل الحفاظ قواعد يخص فيما
باملوسيقى. والعالج والهذيان، الهوس أفكار ومقاومة معتدل، بشكل البدنية التمارين
املصاب الشخص أن نجد القديمة. العصور يف حظوة أقل النفيس» «العالج كان وقد
الفصد، لعمليات والخضوع العقاقري، وتناول غذائي، نظام اتباع إىل إضافة ْوداِويَّة، بالسَّ
ملعالجة بالخضوع يشء كل قبل يُنَصح كان مفرحة؛ وموسيقى له مالئم مناخ وتهيئة
الجسدي العالج عىل منصبٍّا االهتمام كان الوسطى العصور يف أنه غري سيكولوجية.
«تدفئة أجل من املريض إىل تُسَدى كانت النصائح هذه ألن النفسية»؛ «املعالجة من أكثر

والكبد». واملخ القلب
الوسطى العصور يف السائد االعتقاد عن البعد كل بعيدون نحن حال، أي وعىل
تُعد ال الطبية الرتسانة هذه ذلك، عىل عالوة الجنون. معالجة جدوى بعدم يتعلق فيما
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للغاية شائعة الرحالت هذه كانت وقد العالجي. الحج رحالت رواج مع باملقارنة شيئًا
باملسيحية؛ العميق اإليمان سياق يف واسع نطاق عىل انترشت ثم القديمة، اليونان يف
منها، املحلية وخاصة الحج، رحالت بينما الثمن، باهظة التقليدية العالجات كانت فقد
الشايف. قديُسه بالجسد، مصاب جزء ولكل مرض، لكل هناك وكان الجميع. متناول يف
«داء املثال سبيل عىل فنجد الشايف؛ القديس واسم املرض بني يربطون البعض كان بل
وال الجنون، بشفاء اشتِهروا الذين القديسون د وتَعدَّ الرصع. عن كناية يوحنا» القديس
و«اإلقليمية» «املحلية» األصعدة عىل قديسون هناك كان جميًعا. لذكرهم اآلن املجال يتسع
حوايل عددهم كان أوروبا. أنحاء جميع من إليهم للترضع يأتون الناس وكان و«الدولية»،
متخصصني يكونوا لم الذين «العموميني»، القديسني احتساب دون هذا قديًسا، خمسني

كالجنون. خاص طابع ذي مرض شفاء يف
اج الُحجَّ يقصدها التي األماكن أكثر حاليٍّا) (بلجيكا جيل مدينة كانت وبالطبع،
يف عاشت التي األيرلندية األمرية تلك ديمفنا، للقديسة مكرًسا املكان هذا ويعد شهرة.
مالطفات من لتهرب بالفرار الذت حينما املكان هذا إىل والتجأت امليالدي، السابع القرن
رأسها وثبتت املالئكة جاءت ثم رأسها. وقطع الوحش وجدها لألسف! ولكن لها. أبيها
ومقصًدا مبجًال مزاًرا رضيحها أصبح ما رسعان الحني ذلك ومنذ دفنها، قبل عنقها عىل
بمنزلة القديسة هذه أصبحت الذين املجانني أي عقلهم»؛ «فقدوا الذين أولئك إليه يحج
هذا عىل املتزايد الحجاج تدفق وأمام امليالدي. العارش القرن من اعتباًرا لهم شفيعة
بالكنيسة ملحٌق مبنًى وُشيِّد امليالدي. عرش الثالث القرن يف واسعة كنيسة به بُنيت املكان،
لدرجة كبريًا عددهم كان اج الُحجَّ أن غري املكان. هذا إىل يُحجون الذين املجانني إليواء
أول جيل أصبحت وهكذا، السكان، أحد لدى األحيان بعض يف يقيمون كانوا أنهم

الغرب. يف عقليٍّا للمختلني مستعمرة
جاتينيه، منطقة يف الرشان، بلدية اج، الُحجَّ يقصدها كان التي األخرى األماكن ومن
يهتم كان الذي ماتورينوس، القديس وهو للمجانني، آخر لشفيع مكرًسا املكان هذا وكان
يف الجنون شفاء يف القديس هذا تخصص برز روما. يف حياته خالل أيًضا الفئة بهذه
الرئيس املستشفى اعتاد حينما شفاعته يف االعتقاد ترسخ ما رسعان ولكن متأخر، وقت
— الفرعية» «املزارات من العديد إنشاء تم وقد مزاره. إىل العقل فاقدي إرسال بباريس
تمثال ووضع الكبرية الكنيسة داخل القديس اسم عىل صغرية كنيسة بتخصيص وذلك
القيام يستطيعون ال الذين ألولئك محيل مزاٍر بمنزلة تكون بحيث — بها للقديس بسيط
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كان فما الزمن. ذلك يف الهني باألمر يكن لم السفر أن وخاصة الرشان، إىل الحج برحلة
األمر أصبح ما ورسعان ماتورينوس». القديس إىل املريض «اقتياد هو أسايس بشكل يهم
فكان ازدرائي، باألحرى أو سلبي مدلول له دارج شعبي تعبري ظهر أنه لدرجة معروًفا،
القديس إىل اقتياده من بد «ال أفعاله: يف متزن غري أو مجنون شخص عن كناية يقال
مبارش بشكل مَوجًها الخطاب كان إذا إهانة التعبري هذا يمثل وبالطبع ماتورينوس!»
يتم فكان الثاني، الفاتيكاني املجمع يف ظهر الذي بمعناه الِحج، أما املعني. الشخص إىل
املسيح). السيد تالميذ عىل القدس الروح حلول بعيد أيًضا (يُعَرف العنرصة عيد يف دائًما
أجل من فرنسا؛ شمال يف هابر، بلدية إىل املجانني اصطحاب يجري كان كما
نجاح أدى وقد أكري»). القديس «داء هناك يقال كان (حيث أكري القديس إىل الترضع
إنشاء إىل امليالدي، عرش الثاني القرن من اعتباًرا القديسني، مزارات إىل الحج رحالت
يف مينو، سان بلدية إىل يأتون املجانني وكان ١٢١٨م. عام يف املجانني لعالج «مشًفى»
بلدية إىل يذهبون كانوا كما مينولف). (أو مينو القديس لشفاعة طلبًا بوربونيه؛ مدينة
لوكمينيه بلدية وإىل ميان، القديس إىل للترضع حاليٍّا) وفيالن إيل (إقليم ميان سان
القديس إىل للترضع بفرنسا بريتاني منطقة يف أيًضا الواقعة حاليٍّا) موربيهان (إقليم
األلزاس، منطقة يف ديزييه القديس رضيح عىل يتوافدون كثريون كان كما كولومبان.
يتبقى ال حتى أيًضا، نذكر القرويني. منازل يف اإلقامة بإمكانهم كان أيًضا، وهناك
(يف بونيه بلدية يف فلورنتني القديس مزار فرنسا، يف والكربى الرئيسة األرضحة إال
يف فرونت القديس ومزار أفريون، إقليم يف جرا القديس ومزار بفرنسا)، املوز إقليم
آخر قديس إليه أِضيف ثم وثابتًا، معروًفا أمًرا القديس بهذا التشفع كان (حيث برييجو
هذه ويف جورنيه-أون-بريه. بلدية يف هيلدفرت القديس ومزار ميموار)، القديس يُدعى
الصاعقة، ومن الجنون من للشفاء طلبًا القديس؛ برفات املرىضيتشفعون كان الكنيسة،

االثنني! بني «مستنري» ترابط من له يا
الوسطى العصور يف تمثل الجنون من لالستشفاء العالجي الحج رحالت كانت
وإنما بمفردهم، يأتون املرىض يكن لم وبالطبع نفسه. الوقت يف ومخيًفا مذهًال مشهًدا
إما املرىض هؤالء كان الحال، وبطبيعة آخرون. أناس وبحزم بقوة يصطحبهم كان
أو بشدة، دفعهم يتم وكان وساخطني. غاضبني وإما هائجني وإما بالذهول مصابني
من آخر نوع عىل أيًضا أو االت، نَقَّ أو ات ِمحفَّ عىل الحركة، عن يعيقهم بشكل حملهم
عنًدا األكثر املرىض تهديد يجري وكان واملحزن. املزعج بشكلها النعوش يشبه ة األِرسَّ
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دورهم لعبوا فقد الحًقا)، عنهم (وسنتحدث املمسوسني أما بالسوط. برضبهم وتمرًدا
تجديف بألفاظ ويتفوهون حادة رصخات ويطلقون يتخبطون كانوا حيث باقتناع؛
يخرجون املناطق هذه سكان وكان وسباب. بالشتم) عليه والكالم هللا بنعمة (الكفر
هؤالء يطلقها التي الدعابات وكانت املدهش. املشهد ذلك برؤية ليتمتعوا منازلهم من
األجراس وقرع الكالب ونباح األطفال رصاخ إىل إضافة الساخرة، وتعليقاتهم القرويون
املشهد. هذا والفوىضعىل الصخب من مزيًدا تضفي األصوات، هذه كل األحيان، بعض يف
الذي املرض حضانة طقس شاكلة فعىل رسيًعا؛ تنقيض الحج رحالت تكن ولم
بضعة املزار يف يبيتون املجانني كان اإلغريق، بالد يف القديمة العصور يف يُمارس كان
خالل املسيحية. الكنيسة يف شهري لطقس وفًقا تُساعية، أي بالضبط؛ أيام تسعة أيام،
حجرات أو زنازين يف احتجازهم باألحرى، أو املرىض، إيواء من بد ال كان املدة، هذه
أُطِلق بالكنيسة، ملحق بمبنًى األحيان، بعض يف يقيمون، املرىض وكان بالقش. مفروشة
يف الكنيسة قبو يف أو الغلق، ُمحَكَمة جانبية صغرية كنيسة يف أو املرىض»، «غرفة عليه
(طواف وَزيَّاح وقداسات، وتراتيل، صلوات، تُقام كانت التُّساعية، خالل أخرى. أحياٍن
كان كما به، املحيطة املناطق ويف املزار يف وخارجها) الكنيسة داخل مقدسة بأشياء
خالل كثرية، كنائس ُشيَِّدت وقد معجزية. مياه ينبوع يف تغطيسه ويتم يغتسل املريض
يف وقت أقدس وكان الوثنية. املواقع من العديد فوق املسيحية، النتشار األوىل القرون
قربه. عند األحيان أغلب ويف القديس، رفات عند والترضع الصالة وقت هو التساعية
مرتفعة أعمدة أربعة عىل ُمَشيََّدة فلورنتني، القديس رضيح مثل األرضحة، بعض وكانت
فتحة عمل يتم كان وأحيانًا، القديس. برضيح ويطوفوا تحتها الحجاج ليمر يكفي بما
القديس «رضيح املثال سبيل عىل نذكر بها. رءوسهم املجانني يُدِخل حتى بالناووس
املحلية اللهجة يف تعني bredin (وكلمة le débredinoire de Saint-Menoux مينو»
وقد للمزار، مميزة سمة تعترب الخاصية هذه وكانت األطوار)، غريب أو مجنونًا شخًصا
خاصة وِطْلبات صلوات تتىل كانت الواقع، ويف كبري. بشكل عليه اإلقبال نسبة من زادت
ببلدية فلورنتني القديس كنيسة ويف َشْعرهم. حالقة بعد وذلك املجانني رءوس عىل
صغري جزء عىل تحتوي يَة َدالَّ به النحاس من تاٌج املريض رأس عىل يُوَضع كان بونيه،
أصلها، معلوم غري رومانية خوذة توجد جرا، سان بلدية ويف القديس. عظام من للغاية
ثواٍن بضع رأسه عىل بوضعها املجنون ويقوم ارتداها، قد كان القديس إن يُقال ولكن

والربكات. النَِّعم تغمره حتى
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عادة يتم كان الذين فاملجانني، هدوء؛ يف تتم الطويلة املراسم هذه تكن لم وبالطبع،
الصلب وقت املسيح وضعه الذي بالرداء تذكريًا األبيض، أو األحمر باللون رداءً إلباسهم
الطقوس، هذه كل إىل خاطر طيب وعن بسهولة يخضعون جميًعا يكونوا لم واآلالم؛
بحلقات مزود جدار إىل مقيدين أو تهم أِرسَّ يف مني ُملجَّ يبقون هيجانًا األكثر أولئك فكان
بأن االعتقاد لشيوع وذلك بالسوط؛ يُجَلدون ما كثريًا وكانوا املجانني». «َدكَّة عىل حديدية
إىل وإنما املريض، إىل الرضب ه يُوجَّ ال ذلك، عىل وبناءً شيطاٌن، جسَدهم يسكن املجانني

الجسدي. غالفه يف املستقر الشيطان
بعض يف ثمارها تؤتي املمارسات هذه مثل كانت إن معرفة بمسألة يتعلق وفيما
معجزات حدوث تؤكد العرص هذا معجزات تضم التي املجلدات أن نجد ال، أم األحيان
الكنيسة به تحتفظ الذي الشفاء، ملعجزات التاريخي» «السجل ففي متكررة؛ شفاء
معجزات قائمة يف — والعمى الشلل بعد — الثالثة املرتبة العقلية األمراض تحتل بعناية،
منذ بالجسم متوطن غري املرض كان إذا عالية الشفاء حدوث نسب وتكون الشفاء.
املعجزات هذه معها حدثت التي الحاالت عن تحكي التي القصص وتكثُر طويل. زمن
أن القصص هذه بعض يف ذُِكَر وقد للغري، صالحة قدوة بمنزلة تُعد والتي الشفائية،
نجد املثال، سبيل فعىل القديس. مزار إىل طريقه يف وهو أحيانًا الشفاء ينال كان املريض
يف تجدف كانت هائجة»، مجنونة «شابة هي وها هادئًا. فجأة يصبح ساخًطا مجنونًا
القديس قرب سفح عند فجأة تصيل فطفقت النعمة ملستها ثم الرضيح، إىل دخولها أثناء
فسنجد القديسني، بسري املتعلقة تلك غري أخرى مصادر تتبعنا إذا أما املعجزات. صانع
كاين، مدينة من ناجو، بيري هو فها يرام؛ ما عىل تسري بالرضورة تكن لم األمور أن
به يقيض حتى سيفيه القديس دير إىل ١٣٨٤ عام يف اصطحابه تم الذي املريض ذلك
لدرجة ويصيح يرصخ وكان أيام، تسعة ملدة مربوًطا «ظل أنه عنه ذُِكَر وقد تساعية،
إقامته مدة طوال املذكور الدير يف والراحة بالهدوء إنسان أي يَنعم أن ممكنًا يكن لم أنه
زادت العكس، عىل بل حالته، تتحسن ولم قط الشفاء املجنون هذا ينل لم ذلك ورغم به،

قبل.»4 من يفعلها يكن لم جنونية بترصفات يقوم وبدأ سوءًا حالته

إقصاء

هذا إىل التطرق قبل باألحرى أو املجانني، تجاه واملحبة املساعدة واجب عن وبعيًدا
فيما معهم يتعامل الوسطى، العصور يف املجتمع، كان كيف نتساءل أن بد ال املوضوع،
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الريفي، الطابع عليها يغلب التي األوساط يف أنه ح امُلَرجَّ من اليومية. الحياة بشئون يتعلق
crétins والبُْله الحمقى، مع التعامل يف النسبي التساهل أو التسامح من قدر هناك كان
كلمة من (مشتقة benêts واألغبياء «مسيحي») أي chrétien؛ كلمة من مشتقة (وهي
وال ِبالرُّوِح)، ِلْلَمَساِكنِي (ُطوبَى اإلنجيل تعاليم إىل استناًدا وذلك «ُمباَرك»)، أي béni؛
املؤرخني جعل مما املوسمية؛ األعمال ببعض القيام عىل القدرة املجانني امتالك سيما
التيقن نملك ال ولكننا للجنون. الذهبي العرص بمنزلة الوسطى العصور حقبة يعتربون

القول. هذا صحة من
وبرضورة الرعاية، إىل باحتياجه وإنما املجنون، من بالخوف األمر يتعلق وال
يُطلق الذين ألولئك والعقيل النفيس القصور حد مرضه أعراض تتجاوز عندما مراقبته
بينهم يعيش الذين األهايل مجتمع أو املجنون، عائلة وتعد بالروح». «املساكني عليهم
وجهه، عىل هائًما تركه أو رشوده حالة يف مدنية، مسئولية عنه مسئولة وحيًدا، كان إذا
عن أحدهما فصل مع ولكن كبري، حد إىل بها العريف القانون يقارنه التي الحيوانات مثل
قد خطريًا، بالرضورة يكن لم وإن حتى املجنون، أن إىل اإلشارة وتجدر بالطبع. اآلخر
عىل اآلخرين يزعج أو العام، باألمن يُِخلُّ وقد ونهب، سلب أو تخريب عمليات يرتكب
فنجد ذلك؛ عىل تشهد الوسطى العصور يف املأثورة األقوال بعض إن حتى تقدير، أقل
املجنون.» من تخلص الجيد، اليوم «يف أو نحرتس»، أن من بد ال املجنون، «ِمن مثًال:
الناس كان اإلنجيل، تعاليم عن فبعيًدا املجتمع. ألفراد ٍس ُمتنفَّ بمنزلة املجنون كان كما
اآلية يقلب مما بالحجارة؛ يقذفوه لم إن هذا وراءه، يركضون واألطفال منه يسخرون
بالحجارة، يقذفهم َمن هو املجنون كان حيث القديمة، العصور يف سائدة كانت التي
هناك هل (ولكن، املجنون، يطاردون الذين هم الناس فأصبح الوسطى العصور يف أما

مجانني؟) االثنان يكون أن يف احتمال
خائري أم هائجني أكانوا سواء — أنواعهم اختالف عىل املجانني أن نجد وهكذا،
وقحني أم للحرائق وُمشِعلني ُمخربني لالنتحار، نزعة لديهم أم العنف يمارسون القوى،
السلوكيات مراقبة يهم كان ما بقدر الجنون، نوع بتشخيص اهتمام هناك يكن (لم
مؤقت بشكل سواء عائالتهم، ِقبل من واحتجازهم حبسهم يجري كان — عنه) الناجمة
تحت َعجٍل عىل ُرتِّبَت صغرية حجرة يف وإما باإلصطبل، زاوية يف إما دائم، بشكل أو
(ذلك األقارب أحد كان وإذا الحديقة. آخر يف صغري كوخ يف وإما الغالل، مخزن ساللم
بقريبه يعهد كان فقد الالزم، املال يمتلك مىض) فيما عدًدا أكثر كانت العائالت أن
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الحاالت قبول يف البنديكتية األديرة وتخصصت الدينية. الجماعات إحدى إىل املجنون
القرية؛ عن بعيًدا حقري كوخ أو متداٍع مسكن يف بمفرده يعيش كان وبعضهم املماثلة.
الخريية. واملساعدات املعونات استجداء من بدًال والنهب الرسقة عىل يعيشون كانوا حيث
عددهم كان هل املجانني. ألولئك تعداد أي املحفوظة السجالت يف نجد ال الحال، وبطبيعة

بالفعل. موجودين كانوا ولكنهم ال، األرجح عىل كبريًا؟
أولئك تذكر السجالت بدأت امليالدي، عرش الثالث القرن من اعتباًرا ذلك، ومع
ال وبالتايل أحد، عليهم يتعرف لم [الذين و«املترشدين» وجوههم عىل الهائمني املجانني
سيتكفل الذي من نفسه: يطرح خطري سؤال برز وهنا كفيل]. وال ضامن لهم يوجد
الحياة، قيد عىل للبقاء بالكاد املرء يكفي اقتصادي مستًوى سياق ففي هؤالء؟ بمصاريف
وكانت غرباء. رعاية بأعباء كاهله يُثقل أن يقبل — جماعات أو أفراًدا — أحد من ما
املرشدون املجانني انضم حيث الخصوص؛ وجه عىل الكربى املدن يف الحال هي هذه
كما التسامح»، «انعدام نحو االتجاه ساد ذلك، عىل وبناءً قوتهم. لكسب املتسولني إىل
لها. التابعني باملجانني يتعلق فيما مشاكل من تواجهه ما يكفيها أنه رأت البلديات أن
٤٣ إقصاء تم حيث أملانيا: يف حدث ما وهو «املترشدين»؛ املجانني طرد تم ثم، ومن
ربما — مساويًا العدد هذا ويعترب ،١٤٨٠ إىل ١٣٨٤ من الفرتة يف هيلدسهايم يف مجنونًا
مدينة يف أيًضا نفسها النسبة نجد املدينة. تكفلهم الذين املجانني لعدد — بقليل أكثر
عرب ونقلهم فيهم املرغوب غري املجانني أولئك من التخلص عىل دأبت التي نورمبريج،
ويف بالسوط. ويُرضبوا يُجلدوا أن بعد وذلك أبعد، مناطق إىل وأحيانًا أملانيا، أنحاء جميع
كان بأكملها، الشمالية املنطقة ويف امليالدي، عرش الرابع القرن خالل يبدو ما عىل فرنسا،
حتى النقدية القطع بعض باملدينة السفهاء َملك بإعطاء يقومون البلديات قضاة بعض
كان وذلك ذكوًرا، أم إناثًا أكانوا سواء الغرباء، البُْله» أو «املجانني بعض البلدة من يطرد
السيناريو هذا كان املثال، سبيل عىل ليل، مدينة يف وجلدهم. رضبهم بعد عادة يجري
تلقى حني ،١٤٤٧ عام يف حدث مثلما الواحد، العقد خالل مرات ثالث أو مرتني يتكرر
وكانت كومني، بلدية حتى مجنونة امرأة «باقتياد قيامه نظري فلًسا ١٢ السفهاء ملك
مدينة «ويف شديدة». اضطرابات من تعاني املدينة هذه من طردها سبق التي املرأة هذه
وهو املجانني، أحد بشأن أوامرهم البلديات قضاة بعض أصدر ،١٤٥٩ مارس يف أميان،
لالستياء املثرية الترصفات بعض املذكورة املدينة يف فعل قد وكان مانيت، جاكو يُدَعى
وإسقاط والتجار الصناع منازل إىل والدخول واألطفال، الناس رضب مثل واالنزعاج؛
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األوامر صدرت ذلك، عىل وبناءً عنهم. رغًما تهم غالَّ وأخذ الرفوف، عىل من بضائعهم
أن عىل العليا، العدل هيئة رقيب ِقبل من املذكورة املدينة شوارع يف بالِعيصِّ برضبه
أخرى. مرة املدينة إىل املجنون هذا عودة عدم عىل الحرص مسئولية الرقيب هذا يتوىل
سوف أنه بإيهامه املدينة من طرده عن املسئولون الرشطة أفراد يقوم ثانيًة، عاد وإذا
كان وأحيانًا املدينة.»5 هذه إىل مطلًقا يعود ال حتى وذلك رجوعه؛ حالة يف إغراقه يتم
مكان يف جنونه ليمارس بعيًدا يذهب حتى املالبس، وبعض ومعونة زاًدا املجنون يُعطى
«فاقدة امرأة مع فرانكفورت، يف ،١٤٢٧ عام يف املثال، سبيل عىل حدث ما وهو آخر.
بقتله. تقوم أن من الجميع وخيش معها، ابنها تصطحب املرأة هذه كانت وقد العقل».
إلثبات األرجح عىل ربما األطباء، بعض استدعاء يتم كان نادًرا، ولكن أخرى، أحياٍن ويف

الطبية. الرعاية خدمات بتقديم االهتمام من أكثر الجنون حالة
يترصفون الذين البُله أولئك «أي الخِطرين؛ املجانني حبس من بد ال كان أنه بيد
لذلك الدائم الطرح مع وإزعاج»، مضايقات يف ويتسببون فيه مباَلغ جنوني بشكل
عىل يُطبَّق اإلجراء هذا مثل وكان رعايتهم. تكاليف سيتحمل َمْن بشأن امُللحِّ السؤال
ملدينة العريف القانون خالل من ذلك يتضح كما مقنن، وبشكل للغاية محدود نطاق
جرح أو إيذاء يف يتسبب وكان لرشده، فاقد إنسان هناك كان «إذا ييل: كما نورماندي
يف ووضعه عليه القبض إلقاء الحالة هذه يف يجب الجنونية، بأفعاله شخص أي وتعذيب
َمورد له يكن لم إذا الصدقات، أموال أو الخاصة، أمواله من عليه اإلنفاق ويتم السجن،
ثمة وكان األشكال، من شكل بأي وهائج مجنون شخص هناك كان وإذا منه. يعيش
فال مؤٍذ، يشء بأي أو بالنار، سواء البالد، اضطراب يف بجنونه تسبب قد يكون أن يف شك
يف خطأ أي يرتكب أال ويجب حاجياته، لديهم الذين أولئك رعايته ويتوىل تقييده، من بد
بتعضيده جريانه يقوم أن يجب منه، يعيش مايل مورد لديه يكن لم وإذا إنسان، أي حق
كما .(٧٩ رقم بحث اهتياجي، بجنون املصابني (عن جنونه» جماح وكبح ومساعدته،
األخرى) العرفية للقوانني ممثٍل نموذٍج بمنزلة يعد (الذي أيًضا الُعريف القانون هذا نصَّ
من للتأكد الوحيدة الطريقة لكونها نظًرا الحياة؛ مدى القاتل املجنون حبس رضورة عىل
سجن يف بالحبس امرأة عىل ُحِكم املثال، سبيل عىل ،١٤٢٥ عام يف فعلته. تكرار عدم
املرأة هذه «ستظل ييل: كما الحكم نص جاء وقد جنون. نوبة يف زوجها قتلت ألنها بايو؛
لُعرف ووفًقا لحالتها، تبًعا آخر، بشكل عليها التحفظ سيتم أو الحياة مدى السجن يف

املستقبل.»6 يف سوء أي تفعل لن أنها من للتيقن وذلك نورماندي؛ مدينة
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قراًرا املجتمع يتخذ أن إىل الهياج جنون يؤدي أن يمكن الفعيل، القتل وبخالف
من أو عائلته من شخص أي يستطع لم إذا خاصة السجن، يف أفراده أحد وحبس بتقييد
«إحكام ب حداد ُكلِّف كارنتان، مدينة يف ،١٤٠٦ عام ففي وكفالته. رعايته به املحيطني
بعد السجن إيداعه وتم لعقله. وفاقد وأبله مجنون وهو موجييه، جيوم بها زنزانة غلق
الشاذة والترصفات للحماقات وذلك للملك؛ تابعني ضباط ِقبَل من عليه القبض أُلِقي أن
ويف استقباله.» أصدقائه من أحد أي رفض عن فضًال بها، يقوم كان التي والغريبة
مجنون» «شخص بحبس البلدية مجلس أعضاء قام ،١٥٠١ يوليو ١٣ يف أميان، مدينة

رقيب. قتل حاول ألنه وذلك أوتوا؛ بوابة أبراج أحد يف كويش جيهان يُدعى
وإن حتى «اعتقال»، نقول أن نجرؤ (وال املجانني حبس ظل ذلك، من الرغم عىل
الوسطى، القرون أواخر يف به العمل تَركَّز استثنائيٍّا إجراءً بالفعل) املقصود هو هذا كان
يف املحلية التعدادات تشري ال أملانيا، يف األماكن. نقص إىل إال ذلك يف السبب يرجع ال وربما
إىل ١٣٨٤ من الفرتة يف وذلك البلدة، تكفلهم مجنونًا ٣٩ وجود إىل إال هيلدسهايم مدينة
املجانني أولئك عدد أن السجالت تذكر نورمبريج، مدينة ويف قرن. مدار عىل أي ١٤٨٠؛
من الفرتة يف ٣١ العدد أصبح ثم ،١٣٩٧ إىل ١٣٧٧ من الفرتة يف وذلك مجنونًا، ٢٠ بلغ
يف أنه، بيد عام.7 كل واحد بمقدار العدد يتناقص املتوسط يف إنه أي ١٤٥٠؛ إىل ١٤٠٠
ومرحلة املتأخرة البناء مرحلة بني مفارقة حدوث أعقاب ويف الوسطى، العصور نهاية
حرب من املستفادة الدروس تعلمنا فرنسا، (يف آخر غرض إىل الدفاعية املباني تحويل
املجانني»، «أبراج ب يُعَرف ما املدن معظم يف ظهر للغاية)؛ متأخر وقت يف العام املائة
وليزل روزندال وأبراج ليل، يف بيري سان وبوابة كاين، يف شاتيموان برج بينها: من نذكر
للغاية؛ قليلة أعداًدا تستوعب الغالب يف كانت األبراج هذه أن غري وغريها. أومري سانت يف
واحًدا مجنونًا نجد كنا وأحيانًا مًعا، املحبوسني املجانني بعض إال بها نجد نكن فلم
النجارة، أعمال عىل تَُرصف كانت التي النفقات بعض إىل باإلضافة هذا بمفرده، محبوًسا
للمدينة الحسابية السجالت يف ورد حيث ١٤٥٣؛ عام يف ليل، مدينة يف الحال هي كما
تُدعى بَلهاء «امرأة به لتقطن صغري» «كوخ ببناء قيامه نظري للنجار ف ُرصِ الذي املرتب
أحد الحتجاز البلدية رصفتها التي النفقات تتكرر لم أومري، سانت مدينة ويف بريويت».
قرنني من يقرب ما خالل مرة عرشة اثنتي إال األبراج هذه أحد يف حريته وتقييد املجانني

عرش). السادس القرن وثلثي عرش الخامس (القرن
الحرب تدفق فقد عليهم، والسيطرة بالهياج املصابني املجانني بتقييد يتعلق فيما أما
أقالم من بعدهم ومن امليالدي، عرش الثامن القرن نهاية يف الخري فاعيل أقالم من غزيًرا
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حديدية حلقات من يشمله بما املشهد هذا بشاعة لريوي املعارصين، املؤرخني من العديد
والحرشات والجوع الربد عن (ناهيك الكريه األغالل قعقعة وصوت األجساد، تُدمي ثقيلة
يف وذلك التعامل، يف املفرطة والقسوة الحراس، سادية إىل باإلضافة القذرة)، الطفيلية
الشهرية. الحيوانية الطبيعة تلك الحيوانية»؛ «طبيعته إال املجنون يف يُرى يكن لم عرص
وأصبحت العرص، هذا يف ُشيَِّدت التي السجون تداعت بعد، فيما خاطئ. تفسري وهذا
عاجزين. الغالب ويف العدد قلييل كانوا فقد الحراس، عن أما عني. بعد أثًرا األبراج
األقفاص استخدام يف املتمثل املشدد الحبس وكان الهرب. السهل من بات ثم ومن
سجن يف أو املثال سبيل عىل الباستيل سجن (يف السياسيني، السجناء الحتجاز الحديدية
الذين أولئك إىل بالنسبة خاصة السجن»، داخل «سجونًا يمثل ميشيل)؛ القديس جبل
أُلِقي الذي الهارب الهائج املجنون ذلك فافريول؛ كوالس مع حدث مثلما قبل. من هربوا
يؤذي ال «حتى حديدي قفص يف ُوِضع ثم الشوارع»، «يجوب كان حني عليه القبض

الناس».
لهم، كعقاٍب يتم يكن لم بالهياج املصابني املجانني حبس أن بالذكر الجدير ومن
عن مسئوليتهم لعدم املجتمع جانب من إدراك هناك وكان احرتازي. كإجراء وإنما
املجانني يُحاَكم «ال ييل: كما بوفيزيه لبلدة العريف القانون بذلك يشهد كما أفعالهم،
القتل، جرائم ملرتكبي اإلجمايل العدُد ويعدُّ يفعلون.» ما يدركون ال ألنهم اآلخرين؛ مثل
طلبًا األرسة َقدمت ثم باإلعدام، األحيان أغلب يف عليهم وُحِكم محاكمتهم جرت الذين
عدم من عليه يرتتب وما بالجنون املتهم إصابة بدعوى الُحكم» «لتخفيف املحكمة إىل
كبريًا عدًدا يُعدُّ الجنائي)؛ القانون من ٦٤ املادة يف ورد ما (بحسب أفعاله عن مسئوليته
تأثر ولشدة املرتكبة الجريمة لفداحة نظًرا القضايا، بعض يف أنه نجد ذلك، ومع نسبيٍّا.
أفعاله، عن الجاني بمسئولية املتعلق السؤال طرح ينسون القضاة كان بها؛ العام الرأي
عجلة عىل التعذيب ساحة إىل أو املحرقة إىل املسكني بإرسال حكمهم يصدرون وكانوا
ولكن بشدة، معاقبتها نبتغي التي هي ذاتها حد يف ما، نوًعا الجريمة، تُعد وهكذا، املوت.

أفعاله. عن املسئول غري املجرم، خالل من ذلك يتم
الوسطى، العصور ففي االنتحار. بحاالت يتعلق فيما أيًضا الجنون مسألة أُثريت وقد
حق يف وإهانة نفسه، حق يف اإلنسان يرتكبها حرمات انتهاك جريمة يعدُّ االنتحار كان
(مثلما تصاَدر وأمواله أمالكه وكانت املقابر، يف املنتحر دفن يُحرَّم وكان والبرش. هللا
املهددة العائالت أن يعني مما منزله؛ يُهَدم كان األحيان، بعض ويف املجرم)، مع يحدث
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فعىل أفعاله. عن املنتحر مسئولية عدم إثبات إىل جاهدة تسعى كانت والعار، باإلفالس
فيليب املدعو قضية ،١٢٧٨ مارس ٢٥ يف بباريس، النواب مجلس درس املثال، سبيل
والثانية: النافذة، من بنفسه ألقى حينما األوىل: مرتني؛ االنتحار حاول الذي تستار،
القايض أمام َمثَلوا الذين شاهًدا عرش االثنا تحدَّث وقد بسكني. نفسه عىل أجهز حينما
كان حينما القمرية األشهر يف سيما وال سنوات، سبع منذ وهياجه املنتحر جنون عن
كانت نفسها عمته أن كما جسده». كل من دًما ينزف حتى شعره «وينتف وجهه يكشط
االستماع جلسة نهاية ويف ماتت. أن إىل سنوات ثالث ملدة تقييدها تم وقد عقليٍّا»، «مختلة
وِضعت قد كانت التي أمالكه، برد قرار وصدر املنتحر بجنون املجلس أقر الشهود، إىل

أرسته.8 إىل القضائية، الحراسة تحت
القانوني الوضع يف بالنظر املدني القانون اختص املتطرفة، الحاالت هذه عن بعيًدا
يف يصُدر كان الروماني، القانون من مبارشة املستمدة للمادة وفًقا بالجنون. للمصابني
يكن لم وبالتايل، األمالك. ذوي من املجانني ضد املدنية األهلية بعدم حكم األحيان أغلب
املثول باستطاعتهم يكن لم كما عقود. أي توقيع أو األمالك بهذه االحتفاظ وسعهم يف
القرن يف عاش الذي ميمون بن موىس مثل األطباء، بعض أن غري املحكمة. أمام للشهادة
الدين صالح السلطان بالط يف الرشق، يف الطب مارس (ولكنه امليالدي عرش الثاني
املريض يُعطى أن يتعني التي واالستنارة الصحو فرتات مفهوم عىل َشدَّدوا األيوبي)،
بأهمية األكويني توما القديس أقر جانبه، ومن مواطن. كأي املرشوعة حقوقه كل خاللها
أموال بحماية بالًغا اهتماًما اإلنجليزي الُعريف القانون اهتم وقد الصحو. فرتات مفهوم
تعيينهم يتم يكن فلم الَحْجر، حالة يف عليهم، القيِّمني عن أما عقليٍّا، املختلني وممتلكات

ودقيق. واٍف تحقيق إجراء من االنتهاء عقب إال
يكن فلم املقدسة. لألرسار املجانني ممارسة من يحد الكنيس القانون كان كما
بني االتحاد هذا مثل إلتمام الالزمة الرشعية املوافقة إبداء أو زواج عقد إبرام بمقدورهم
أيمكن ولكن، الصدد. هذا يف بطالن دعاوى تُرَفع كانت األحيان، بعض ويف الزوجني.
يتم األطفال من الساحقة األغلبية ألن نظًرا نموذجي؛ سؤال هذا املعمودية؟ من منعهم
توما القديس يجيب كال، شائقة. اإلجابة ولكن والدتهم. من وجيزة فرتة بعد تعميدهم
وإصابتهم عاقلة. روًحا يملكون — الحيوانات عكس عىل — البرش ألن وذلك األكويني؛
أعطاها التي اإلجابة نفس وهي للعقل. فقدانهم إىل أدى عرضيٍّا حدثًا إال ليست بالجنون
وعىل اإلفخارستيا). (رس املقدس القربان من بالتناول يتعلق فيما األكويني توما القديس
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عظيًما املقدس القربان أو الذبيحة ُخبز قدسية تدنيس من الخوف كان ذلك، من الرغم
إال منه، للتناول يتقدمون يكونوا لم الكنيس، الرس هذا ممارسة وقت املجانني، أن لدرجة

املوت. شفا عىل كانوا إذا
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إلعادةجتسيده وصور اجلنون من نامذج

حتى فقط، الطب عىل ليقترص الجنون تحجيم باإلمكان يكن لم الوسطى، القرون يف
مرًضا. باعتباره القديمة، العصور خالل ومعالجته، ودراسته إليه النظر يتم كان وإن
القائمة الحضارة تلك عىل أسئلة يطرح والجنون بعيد. حدٍّ إىل منطقيٍّا القول هذا ويبدو
يضع وهو فيها. القلق يبث أنه كما (األنطولوجيا) الوجود علم ويقينيات املعتقدات عىل
الخاصة. تناقضاته أمام اإلنجيل تعاليم عىل وقائًما مرتكًزا نفسه يرى الذي املجتمع ذلك
لالشمئزاز مثري ولكنه وساحر ُمبِهر وهو أيًضا. يُخيفهم ولكنه الناس ك يَُضحِّ فاملجنون

نطرده. األخرى وباليد نطعمه، بيٍد نفسه. الوقت يف

الحب وجنون الرسديَّة

أن لهما بد ال كان القديمة الالتينية بالعامية املكتوب واألدب الجنون أن الواضح من
من الثاني النصف يف انترشت التي والغزل، العشق روايات خالل من سيما وال يلتقيا،
بالنجاح. تَُكلل لم التي الحب بقصص وتغنَّت عرش، الثالث القرن ويف عرش الثاني القرن
ذكره وورد «أوفيد»)، (مثل الالتينيني عند رفيعة بمكانة الحب جنون بالفعل حظي وقد
القرنني خالل العربي األدب يف كبري حد إىل شائًعا موضوًعا كان كما لتية. السَّ املالحم يف

عرش. والحادي العارش
يف املوضوع. هذا به حظي الذي االهتمام مدى عىل تشهد التي األدبية األعمال وتتعدد
الشيطان»، و«روبرت و«إيبوميدون»، و«تريستان»، «الجنونان»، نجد: عرش الثاني القرن
عرش الثالث القرن يف و«برسيفال». األسد»، فارس أو و«إيفان وإيدوان»، و«أماداس
و«معجزات «تريستان»، ورواية النثرية، «النسلوت» وسلسلة النسلوت»، «جنون نجد:
األدب، هذا أن ويبدو الشجري».1 املخبأ و«لعبة و«ملياسني»، و«كليوماديس»، نوتردام»،
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االستعارية الصور إىل منه الواقعية إىل أقرب حرصي، أرستقراطي جمهور إىل ه امُلَوجَّ
رفيع. اجتماعي مستًوى إىل ينتمون املجانني هؤالء كان إذا حتى الجنون، تصوير عند
املجنون حالة لنا ر تصوِّ بعيد حد إىل وحقيقية دقيقة لوحة األدبية األعمال هذه لنا فرتسم
الساخط») «هرقل مثل نفسه، عىل والحانق «الغاضب»، املجنون باألحرى (أو الهائج
عبثية، بلهجة يتحدثون الجنون بلوثة املصابون واألبطال وحيًدا. رشيًدا، وجهه عىل الهائم
الغالب يف وسلوكهم ويصيحون». يرصخون وهم «عراة، ويركضون مالبسهم ويمزقون
يف نجد، وهكذا للغاية: «رسيرية» بطريقة الجنون نوبات تصوير جرى كما عنيًفا يكون
وتخربش، ، وتَعضُّ بالطني، نفسها وتغطي الحجارة، تقذف سيلندا «ملياسني»، رواية
ويف يديها. قضم تريد ثم الطبيب يد تقضم أن وتريد شعورهم، من الناس وتسحب
وهائًجا، ساخًطا «الدراويش»، أحد وهو مجنونًا، نرى الشجري»، املخبأ «لعبة مرسحية
الحانات إحدى إىل ويدخل ملك، إنه آخر موضع يف يقول ثم ضفدع إنه ويقول ينبح،
يظهروا «حتى رءوسهم يحلقون األبطال كان كما النار!» النار! الخارج! «إىل صارًخا:
الحليق الرأس يعد لم وهكذا، (إيبوميدون)، واملخبولني» املستهرتين املتسكعني بمظهر
وفقدان الذبول عىل عالمة أو وسم بمنزلة كان وإنما عالجي، إلجراء التحضري عىل عالمة

الدين. رجال عند الرأس إكليل شاكلة عىل مميزة، سمة أو الحيوية
ما الفرتة يف تروا دي كريتيان كتبها التي األسد»، فارس أو «إيفان رواية وتَُعد
و«النسلوت» «تريستان» من أكثر حتى ربما — الروايات أكثر و١١٨١، ١١٧٧ بني
شهد الذي األدبي االتجاه لهذا تمثيًال — الجنون أيًضا أبطالها اخترب التي و«برسيفال»
الشبان بعض (وبالطبع، النبيالت واآلنسات الجميالت السيدات كانت ساحًقا. نجاًحا
كان وهكذا، امللحمية. واألناشيد الحروب وأصوات السيوف قعقعة من تعبن قد أيًضا)
املجد. وراء ليسعى لودين إيفان هجر فقد مقدًرا. والجنون القاتلة العاطفة بني اللقاء
أخرى. مرة إليها العودة من زوجته فمنعته عام، خالل يف بالرجوع بوعده يِف لم ولكنه
إىل وهرب لنفسه». كرهه بقدر شيئًا يكره يكن و«لم بالجنون. إيفان أصيب ثم، ومن
وقد نيئة. فرائسه يلتهم كان ومتوحش». هائج ممسوس «كرجل فيها وعاش الغابة
(وليس واألعاصري» والعواصف «الحنق، عن الرواية هذه يف تروا دي كريتيان تحدث
الخيال يختلط ثم الذئبية). توهم مرض يف التفكري دون هذا كل استعراض باإلمكان
أسًدا ينقذ إيفان هو فها الرواية. بأحداث للطبيعة خارقة وأحداث سحر من يشمله بما
األسد هذا يصبح الحني، ذلك ومنذ ثعبانًا، يصارع كان الرواية) اسم جاء هنا (ومن
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الشفاء ينشد حتى يشء ينقصه يكن لم وهكذا مغامراته. جميع يف ويرافقه له مالزًما
املطاف نهاية يف جعله حتى بحنوٍّ وعامله عليه أشفق ناسك بفضل بالفعل؛ ناله وقد
استعاد أن وبعد املرض. حضانة ليلة قضاء عقب صحته إيفان استعاد ثم الخوف. يقهر

مغامراته. عن نهائيٍّا تخىل زوجته، حب
وقد يشفيه. الذي نفسه هو بالجنون اإلنسان يصيب الذي الحب أن القول خالصة
والرشوط املتطلبات ذات «السيدة» تلك إنها ذاتها، املرأة بسبب االثنني الرواية بطل اخترب
الدور هو وذلك الحب». «خدمة إىل تهدف ولكنها األحيان من كثري يف قاسية تبدو التي
جونيفر وامللكة أماداس، إىل بالنسبة وإيدوان إيفان، إىل بالنسبة لودين به اضطلعت الذي
يكتب أن النسون جوستاف العظيم األدب ملؤرخ يحلو كان وقد النسلوت. إىل بالنسبة
تزال ال املثالية الفكرة هذه كانت وإن حتى املرأة، عهد بداية تمثل الحقبة تلك إن قائًال:

املنال. بعيد حلًما
هياج، حالة يف الغابات يف عراة يركضون كانوا الذين فرساننا إىل جديد من نعود
الطبيعة عن متكرر بشكل املؤرخني من العديد تحدث وقد الجنون. نوبات تتملكهم عندما
بوصفها الرباءة إىل العودة عن أيًضا الحديث وباإلمكان للمجنون. والوحشية الحيوانية
أجل من يسلكه أن اإلنسان عىل يتعني الذي الطويل الطريق يف وعابرة أولية مرحلة
ويكون مالبس، يعطه لم أحًدا ألن عاريًا؛ وجهه عىل الهائم املجنون يظل الحب». «خدمة
نفسه عن الدفاع إىل دوًما مضطر ألنه عنيًفا؛ ويظل مأًوى، يجد ال ألنه ومتوحًشا؛ همجيٍّا
أن بمجرد برضاوة يطاردونه الذين الرشيدة العقول أصحاب اضطهاد من وحمايتها
«مجنونًا لنا يصور والذي الوسطى القرون إىل يعود الذي الرمز إىل بالنظر تَُرى، يلمحوه.
بهذه الوسطى العصور يف األدبية املؤلفات وتزخر اآلية؟ انقلبت هل بهراوة»، ممسًكا
يسخرون الجميع «كان املجنون تريستان املثال، سبيل عىل فنجد، القاسية. املطاردات
ويلطَّخ َشعره ويَُقص يَُرضب وكان رأسه». عىل بالحجارة ويقذفونه به، ويستهزئون منه
القرية أو املدينة دخوله عند املجنون يستقبلون الناس وكان الرعاة. ِقبل من بالرماد
الكالب وإطالق القمامة إلقاء يتم كان املربح. وبالرضب والسخرية االستهزاء بصيحات
عىل لعثورهم سعداء وكأنهم القسوة بمنتهى معه يتعاملون الناس عامة وكان عليه.
من واشمئزازهم نفورهم يظهرون كانوا كما منهم. وشقاءً بؤًسا أكثر مسكني شخص
املجنون إلثناء مبتذل، نحو عىل امُلتَّبَع، السيناريو هو هذا وكان عنهم، شخصمختلف أي

الرحيل. عىل وإلرغامه األماكن هذه يف البقاء عن

75



الجنون تاريخ

أَُجراءُ مجانني

املهرج أو األجري املجنون نمط هيئة عىل ولكن الجنون الوسطى العصور مجتمع «أحيا»
هؤالء ارتبط وقد امليالدي). عرش السادس القرن يف إال تظهر لم الكلمة هذه أن (بيد
الحالة هذه يف أنه غري املسيحي، الدين ورجال اإلقطاعيني بقصور وأيًضا امللكي بالبالط
للغاية، مبكر وقت يف األمراء، اعتاد وقد املبدأ. حيث من وجودهم روما َحرََّمت األخرية،
األقزام، مثل: الكريهة الكائنات بعُض األليفة، الحيوانات إىل إضافًة بهم، يحيط أن عىل
إبهاج تقتيض وظيفتهم وكانت نفسه، الوقت يف هؤالء كل وأحيانًا املجانني، أو الُحدب، أو

الشتاء. يف طويلة موائد إىل الجالسني وضيوفه البيت رب وتسلية
الجنون؟ بتصنُّع يكتفون كانوا أنهم أم ا حقٍّ مجانني املهرجون هؤالء كان هل ولكن،
تنطبق بها ُوِصفوا التي فالنعوت حال، أي وعىل مًعا. االثنني من مزيًجا كانوا بالطبع،
القديمة). الفرنسية اللغة يف fol «مجنون» (و مخبول معتوه، أحمق، وهي: الفئتني، عىل
ال كان ولذا طويل؛ لوقت الناس ك يُضحِّ أن يمكن ال لرشده الفاقد الحقيقي املجنون إن
مسبوًكا. الدور يصبح حتى والحماقة السخافة من قليًال يضيفوا أن األَُجراء لهؤالء بد
متعدد املهرج كان الوسطى، العصور من األوىل القرون يف الناس. إضحاك هو يهم فما
بصحبة عروض وبتقديم اإليمائي، وبالتمثيل البهلوانية، باأللعاب يقوم فكان املهارات،
ميز الذي التخصص ظهر امليالدي، عرش الثالث القرن من ابتداءً ُمدربة. حيوانات
عروضهم، لتقديم قرص إىل قرص من يتنقلون كانوا الذين الخفة العبي عن املهرجني
رسعة عنه املعروف البهلوان، أو املهرج، ذلك معني. بالط يف مقيًما املجنون يظل بينما
التفوه أو مشينة بأفعال واإلتيان ودعابات نكات إلقاء عىل بقدرته واملشهور البديهة،
السيد أو امللك ضحك بحق يثري يكن لم يشء، أي عن الكالم يف والثرثرة بذيئة، بكلمات
البهجة وتبلغ املدعوين. عىل قاٍس، بشكل وأحيانًا بالتهكم، قيامه عند إال اإلقطاعي
يجرؤ ال الذي الكالم وكل اآلخرين. تقليد يف مواهبه األفعال هذه إىل يضيف حني ذروتها
وبهذا دعابة. بنربة لهم يقوله كان لوجه، وجًها تابعيه ألحد قوله عىل اإلقطاعي السيد
الحق، وقت ويف مجنون؟ عن يصدر ألم الكالم، هذا عىل يعيب أن ألحد يمكن ال الشكل
يوقعون الحاكم، عرش وراء املختفني املهرجني، بعض كان النهضة، عرص من بدءًا
مجنونًا ليس أنه عىل يدل مما — املهرج يكن لم وبالطبع، الحاشية. نفوس يف الرعب
يخاطبه كان وإن حتى املطلقة، الرصاحة هذه بمثل عيوبه عن امللك إىل يتحدث — تماًما
إىل بالنسبة كافيًا يكن ألم لكن األحيان. بعض يف ة وِفجَّ بل رسمية، وغري حميمة بطريقة
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مع التعامل عىل القادر الوحيد هو يكون أن لري، للملك التابع املخبول ذلك مثل املجنون،
الحميمية؟ هذه بمثل امللك

منصبًا البالط، مجنون وظيفة أصبحت امليالدي، عرش الثاني القرن نهاية ومن
للمهرج أرض قطعة بمنح إنجلرتا، ملك الثاني، هنري قام وقد الجميع. عليه يتهافت
ملك لجون التابع املجنون وهو بيكولف، جيوم عن أما املجنون. روجيه املدعو له، التابع
أرض قطعة وُمِنح النبالء مرتبة إىل ترقى فقد أرض»، بال «جون ب يُعَرف ما أو إنجلرتا
اعتباًرا فرنسا، ويف حياته. طوال امللك خدمة يف يظل أن رشيطة للتوريث، قابلة إقطاعية
غامًضا.2 أمًرا تعيينهم طريقة وظلت وراثيٍّا. املجنون تكليف أصبح ،١٣١٦ عام من
كان أخرى، أحيان ويف طريقه، يف صادفهم إذا يتبناهم األمري كان األحيان، بعض ففي
املجانني انتشار عنه تمخض مما مجانني؛ أفراد بها املوجود العائالت من طلبهم يف يرسل

عقلية. بأمراض املصابني الحقيقيني املجانني من أكثر املحرتفني
القرون تمثل التي والنقوش، الزخارف وخاصة والرسوم، الصور مجموعة وتشهد
واملجنون امللك فنجد البالط. سيايسملجنون دور إعطاء عىل الوسطى؛ العصور من األخرية
عىل األول يجلس متساٍو. وطولهما لوجه، وجًها يقفان وهما الرسوم هذه يف يظهران
ُمَرتَّب غري واقًفا فيبدو الثاني، أما يده. يف امللكي بالصولجان وممسًكا التاج البًسا عرشه،
وهي يده؛ يف بصولجان اآلخر هو وممسًكا الرأس وحليق تماًما، عاريًا أحيانًا الهندام،
َهَوس، بمنزلة امليالدي عرش الخامس القرن نهاية من اعتباًرا أصبحت التي الهراوة،
شكل عىل بغطاء مزينة للسخرية مثري مهرج برأس طرفها ينتهي عصا عن عبارة وهي
عىل ويضعه البالط مجنون يرتديه الذي نفسه هو هذا الرأس غطاء وكان حمار، أُذُن
من واالتزان النظام رمزية بني الحوار يتجسد باألحرى أو املواجهة تتجسد وهكذا، رأسه.
عالمة إصبًعا يرفع امللك نجد أحيانًا، أخرى. جهة من واإلفراط الفوىض ورمزية جهة،
املمثلة الصور هذه يف مقصوًدا الغموض طابع إضفاء كان وقد والتهذيب. الورع عىل

الجنون؟ أم العقل األقوى؟ النفوذ صاحب هو من تُرى للجنون.

املجانني عيد

طقوس وهي املجانني، احتفاالت يف تتمثل الجنون إحياء إعادة صور من أخرى صورة
ساتورن اإلله أعياد عن متوارثة الوسطى، العصور من األوىل القرون يف تأسست حقيقية
هذه كانت السادة. محل العبيد فيها يحل وكان الرومانية الحقبة يف تقام كانت التي
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— أخرى إىل مقاطعة من مراسمها وتختلف األماكن تبادل فيها يجري التي — الطقوس
كانت كما الِعنان، املكبوتة النفعاالتهم ويطلقوا أنفسهم عن يُفرِّجوا بأن للجميع تسمح
من والعرشين والثالث عرش السابع بني ما الفرتة يف واملجون الفسق ممارسة لهم تبيح
«رئيس بانتخاب اإلكلريوس أعضاء وبعض الَكتَبَة بقيام االحتفال يبدأ ديسمرب. شهر
أن قبل وذلك الساخرة، األلحان من أجواء وسط تنصيبه ويُجرى املجانني»، طائفة
الحارضون فيه يرشب هناك، احتفال يقام حيث «منزله» إىل بفرح الجماهري تشيعه
«أسقف ب ليُنَصَّ الجموع بني من واحد يُختار ثم هزلية. مزامري وينشدون بكثرة الخمور
االختيار، عليه يقع الذي الحظ وسعيد املجانني». «بطريرك ب ب يَُلقَّ كان وأحيانًا املجانني»،
يجري وكان منزله. باب إىل يوصله حتى ساخر نحو عىل متنكر دين رجل يرافقه كان
تاًجا مرتديًا حمار ظهر عىل جاثًما وإما خشبي، برميل أو فرس عىل راكبًا إما توصيله
الخمر. ويُراق والتهليل املباركة صيحات تتعاىل كانت املوكب، هذا مسرية وطوال أسقفيٍّا.
الكاتدرائية يف أْوَجُه يبلغ الكربى، املدن عىل األحيان أغلب يف املقصور االحتفال، هذا وكان
أو الكنسية الخدمة لطقوس ساخرة محاكاة تُجرى كانت حيث الكنيس؛ املجمع يف أو
النرد. بلعب يقومون أو املذبح عىل خنزير لحم يأكلون الحارضون وكان القداس. صالة
املقدس. القربان ة ُحقَّ يف الخمر ورشب القديمة، املباخر يف البالية النعال حرق يتم وكان
ماجنة دعابات يطلقون وهم املدينة وشوارع أرجاء جميع يف املوكب بهذا يطوفون وكانوا

ْكر. والسُّ النشوة من عام مناخ وسط وفاسقة
األفعال هذه ملحاربة جاهدة سعت قد الكنيسة أن ندرك أن نستطيع وبالطبع،
«سنعاقب ييل: ما عىل نصَّ تحذيًرا إفرو كنيسة مجلس أصدر ،١٤٥١ عام يف املاجنة.
قيامه حالة يف لنا التابعني الدين رجال أو القساوسة من شخص أي الكنيس بالحرمان
بسفاهة والتكلم الدعابات إطالق قبيل من كنيستنا؛ يف مقبولة غري ترصفات بأي باإلتيان
نحو وعىل املحظورات. هذه تكررت ذلك ورغم رشيفة.» غري ألعاب وممارسة بوقاحة أو
ضمانة بمنزلة واحد، يوم وربما أيام، بضعة خالل تسود التي الفوىض هذه كانت ما،
احتفاليٍّا مظهًرا تتخذ االنتهاكات وتظل العام. بقية خالل واالستقرار النظام إلحالل

شططها. يف حتى
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رمزية صور

بصورته الجنون هو الوسطى، القرون يف إحياءه املسيحية أعادت الذي الجنون إن
هذا برز وقد الَعاَلم. جنون أي واألخالقي؛ الفلسفي بمعناه الجنون وليس االستعارية،
(نُِرش برانت سباستيان ملؤلفه الحمقى» «سفينة كتاب يف الخصوص وجه عىل الجنون
باللغة األصل يف املَؤلَّف هذا ُكِتب وقد .(١٤٩٤ عام يف بازل، مدينة يف األوىل للمرة
الزمن). ذلك يف العادة هي هذه تكن (ولم الالتينية إىل تُرِجم ما رسعان ثم الشعبية
من البرش تعالج ال املقدس الكتاب قراءة أن مسيحيٍّا، إنسانيٍّا عامًلا باعتباره برانت، رأى
عىل البرش عن هجائية نصوًصا الكتاب هذا يف قدم ولذلك نقائصهم؛ تصحح وال رذائلهم
إىل بالنظر الزوال ورسيع مجنون العاَلم بيت. آالف سبعة عددها بلغ شعرية أبيات هيئة
الكتاب هذا نجاح يف أسهمت والتي «السفينة»، صورت التي العديدة الخشبية املنحوتات
أن نجد دوِرر)، أعمال من ليست املنحوتات هذه أن اليوم املؤكد من كان وإن (حتى
القديس يقوم بينما التايل: النحو عىل األخري اليوم يف سيحدث ملا املفتاح تعطينا إحداها
املسيح يجلس الَرب، نحو امُلختارين باملؤمنني مملوءة سفينة باجتذاب املقدمة يف بطرس
محطمة سفينة عىل ُمقام عرش عىل الرؤيا، سفر يف املذكور الوحش من امُلستلَهم الدجال،
جاهدين آخرون يسعى حني يف يغرقون مجانني بها ويحيط املاء، يف صاريها ومقلوبة،
الكتاب، هذا ويعد ساحًقا. نجاًحا لربانت األدبي العمل هذا حقق وقد إليها. للوصول
بمنزلة مواعظهم، يف الدعاُة منه استلهم والذي وتقليده، واستكماله ترجمته جرت الذي

الحديث. العرص بداية يف األوروبي األدب يف رئيس كتاب
«طرد كتابه يف الفكرة اقتبس عندما مورنر توماس لدى نفسه املوضوع ويتكرر
يف مورنر توماس ويؤكد .١٥١٢ سنة تأليفه تم الذي املجانني»، من الرشيرة األرواح
نجد كما والخطية. الجنون ُهوية عىل برانت، من وضوًحا أكثر وبشكل الكتاب، هذا
السادس القرن بداية يف تأليفه تم الذي الجنون»، «انتصار كتاب يف عينه املوضوع
أكثر تبدو الكتاب بهذا الواردة التوضيحية الرسوم أن من الرغم وعىل امليالدي. عرش
وتأثريًا. بالغًة عنها تقل ال فإنها «السفينة»، كتاب يف الواردة تلك من عدًدا وأقل فجاجة
كل أم حواء، «مع األزمنة: بدايات منذ العالم يقودون التقليدي، بلباسهم املجانني، فنجد
َمرَكبة عىل تجلس وكانت قوي. قيادي دور لها يكن لم حواء، بعد وفينوس، البرش.»
نقل «عربة تقول: الكائنات هذه وكانت تيوس، هيئة عىل شيطانية حيوانات تقودها
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فتقول األوامر، تصدر فينوس كانت جانبها، ومن والسفهاء.» الحمقى إلرضاء الشهوة،
الحب.» وشهوات الفسق إىل أدعو ألنني السفهاء؛ إلهة «ُدعيت نفسها: عن

بعنوان ١٥٣٩م عام يف ظهر كتيب خالل من كبري حد إىل ة ُمعربِّ مقاربة وتتجىل
«انتصار لكتاب حقيقي ِطباق بمنزلة ويُعد ،« الزُّْهِريِّ والقوي: العظيم السيد «انتصار
«الزُّْهِري»3 مرض إنه أوروبا. يف وجديد مخيف مرض انترش ،١٤٩٥ عام ويف الجنون».
هيوتن، فان أولريخ الفارس ألف وقد املناسب. الوقت يف التعبري، لنا جاز إذا ظهر، الذي
عن نفث حيث ١٥١٩؛ عام يف املرض هذا عن كتابًا بالزُّْهري، نفسه هو إصابته بعد
لم بينما عرصنا إىل املرض هذا بإرسال هللا «يتلذذ قائًال: لعنات صورة يف الشديد غضبه
ناجم الزُّهري إن املقدس: بالكتاب يتحصنون الذين أولئك ويقول أجدادنا. قط يعرفه

اإللهي.» الغضب عن
املركبة ويجرُّون ماثلني، املجانني نجد الزُّْهِري»، «انتصار بكتاب الواردة الرسوم يف
«سيد شاكلة عىل وذلك «الزهري»، البالط: لرومانسيات الجديد السيد يستقلها التي
الصور أن ونجد الجنون. يحكمه فالعالم الزهري، يحكمه الحب أن وكما الجنون».
املوت إىل دائًما تشري والتي الزمن، ذلك يف منترشة كانت التي والرمزية، االستعارية
الخصوص؛ وجه عىل املبهجة الشهوة ألوان تزينها كانت ولو حتى واالنحالل، والتعفن
املاهر الفنان لنا صور ،١٥٤٠ عام يف وهكذا، الجنون. بصورة بدورها استعانت قد
املزين التقليدي الرأس غطاء مرتديًا «مجنونًا» براعته، يف دورر يضارع والذي بيهام،
التايل، العام يف زهوًرا. لها ليقدم امرأة أمام ينحني وهو حمار، أُذُن شكل عىل بجالجل
التعديالت بعض مع ولكن عينه املشهد الفنان لنا قدم نفسها، للفكرة تمثيل إعادة يف
من وبدًال املوت؛ تعبري مالمحه عىل يرتسم الوجه، ُمَقطَّب املجنون بدا بحيث البسيطة
مغًزى ذات رسالة تحمل صورة وهي رملية، ساعة الجميلة السيدة تلقت الزهور،
عدا ما يشء كل يدمر الوقت وأن واحدة، لعملة وْجهان واملوت الجنون أن مزدوج:

الجنون.
ظهر الحماقة» «مديح بعنوان مَؤلًَّفا إراسموس كتب وكآبة، قتامة أقل سياق يف
توماس إىل ه امُلَوجَّ إهدائه يف امُلتَّبع الفكري منهجه إراسموس رشح وقد .١٥١١ عام
وليس ُمضِحك بأسلوب [الرذيلة] نرسمها أن «أردنا ييل: كما الكتاب مقدمة يف مور
يف الفضل من كبري جزء يرجع «السفينة»، كتاب مع حدث مثلما وكريه.» بشع بأسلوب
بداية يف الصغري هولباين الفنان قدمها التي التوضيحية الرسوم إىل الكتاب ذلك نجاح
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صورة يتخذ الذي الجنون، فيصور هو. كما يبقى إراسموس أن بيد املهنية. مسريته
املرأة هذه تشري ثم اإلنسانية. ليخاطب املنرب عىل يصعد وهو الواقع) يف (إلهة امرأة
يتمثل الالئي النساء تغفل أن دون البرش، وجنون اآللهة، جنون إىل املهيب خطابها يف
كتابه خالل من الكاتب استهدف وقد الرجال. إعجاب نيل إىل سعيهن يف األعظم جنونهن
بالدم، وترسخت الدم، عىل الكنيسة «تأسست قائًال: عامة بصفة والكنيسة الدين رجال
الحج رحالت بينها ومن الخرافية، املمارسات ساخر بحس انتقد كما بالدم.» وكربت
الفالسفة سيما وال واليسوعيني، الالهوت علماء ِمن كالٍّ املجانني مرتبة يف وَعدَّ العالجي.
سمة هو الجنون القول: خالصة الحكمة. الدعائهم جنونًا األكثر نظره يف يُعتََربون الذين

سعيًدا.» كان اإلنسان، عند الجنون حيز زاد و«كلما اإلنسانية،
فناني ألهم الذي هو الكآبة أو ْوداِويَّة السَّ موضوع كان عامة، بصفة ولكن،
الشهرية دوِرر آلربخت لوحة املثال، سبيل عىل نذكر، الجنون. موضوع من أكثر النهضة
يف الفنان أنجزها وقد نحاس، قطعة عىل منحوتة لوحة عن عبارة وهي «السوداء»،
التشابه أوجه من كثري ويوجد األكرب، كراناش الفنان لوحة إىل باإلضافة ،١٥١٤ سنة
عىل يبدو وصامت، كئيب خنثوي، مالك الفنيني، العملني هذين يف يتجىل اللوحتني. بني
العبقرية. تعانقها التي أرسطو سوداوية إنها ما. عمل إتمام يف والتفكري اإللهام مالمحه
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يف املسيحي املجتمع التقاء نقطة يجدا أن واألخالق الجنون باستطاعة يكن لم إذا
ببعده الدين هنا واملقصود والدين؟ الجنون عن إذْن نقول فماذا الوسطى، القرون
باآلخرة يتعلق ما كل بدراسة يهتم الذي األخرويات علم سياق يف [أي اإلسكاتولوجي
للميالد، األوىل األلفية من أعوام عدة مرور بعد الوسطى، العصور أواخر يف واإلنسان].
من بهم حاق ما جراء من األزمنة، نهاية بشأن البرش ونفوس عقول عىل القلق استحوذ
ضعف وكذلك واألوبئة، والحروب، واملجاعات، املحاصيل، تلف مثل؛ وكوارث، مصائب
وحائر. ومضطرب قِلق مجتمع قلب يف املوت من الخوف وسواس ترسخ الباباوات. نفوذ
اضطرابات استنكر الذي والتقوى التدين طابع عىل عميق بشكل الهاجس ذلك وأثََّر
عربة تسحق حيث املوت؛ رقصة تصور التي اللوحات ازدهرت الرسم، فن يف العالم.
إال اإلنسان أمام يبَق لم سواء. حد عىل واملتواضعني العظماءَ رحمٍة وال شفقة بال املوتى
والروحانية والورع للتقوى الداعية املؤلفات ذلك عىل تحثه كما هللا، أمام كليٍّا يتواضع أن
كتاب يف املؤلفات، تلك أحد يف نقرأ املثال، سبيل فعىل الوقت. ذلك يف منترشة كانت التي
كشف يف برغبتهم تقواهم كثريون «فقد التالية: العبارات املسيح» بالسيد «االقتداء عنوانه
اإليمان هو اإلنسان أيها منك مطلوب هو فما وذكائهم. العقلية قدراتهم تفوق أرسار
اإللهية.» األرسار أغوار وسرب الفكر يف التعمق وليس الحياة، يف ونقاء بطهارة والسلوك

والخطيئة الجنون

بشكل هللا من ومحبوبًا الضعفاء بني ضعيًفا كائنًا املقدس، الكتاب يف املجنون، كان إذا
أنه لدرجة إله)، ليس قلبه يف الجاهل (قال عنه: بعًدا األكثر يبدو فإنه وبديهي، تلقائي
يُعد القديم. العهد من والخمسني الثاني املزمور مستهل يف ذُكرت التي اللعنة استحق
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بأكرب حظي الذي الكتاب وهو الوسطى، القرون يف قراءًة األكثر الكتاب هو املزامري سفر
ال «الكائن إن القول يمكن كيف واإليضاحات. والتفاسري والرشوح التعليقات من قدر
املجنون، مفهوم أن غري األكذوبة. هذه مثل تأكيد يستطيع َمْن هو األحمق وحده يكون»؟
فأصبحت وشمولية. عمومية أكثر معنًى وقتها من يتخذ بدأ الحكيم، غري الشخص أو
(يف اليهودي أو امللحد عىل تُطَلق املسيح ينكر الذي عقليٍّا، املختل أو األخرق، صفة
العقيدة سياق يف ذلك، من أبعد هو ما إىل بالنظر ولكن امليالدي). عرش الثالث القرن
والخطيئة، التجديف حياة يحيا الذي اإلنسان هو املجنون، أن نجد املرتسخة، املسيحية
مميًزا ُمضيًفا يصبح ما رسعان ثم، ومن العربانيني؛ عند عقليٍّا املختل ملفهوم إحياءً وذلك
تلك طرح يعيد أال مماثل مسيحي مجتمع إىل بالنسبة املمكن من يكن لم للشيطان.
حماقة؛ الخطيئة أن مفادها والتي القديم، والعهد العربانيني ديانة لدى العزيزة املعادلة

خطيئة. والحماقة
واضح بشكل الوسطى العصور يف والخطيئة الجنون بني الرَّبط ذلك برز لقد
تماثيلهن زينت الالئي الحكيمات والعذارى الجاهالت العذارى َمثَل خالل من وتجسد
املعقودة واألقواس الجبهة ولوحات األعمدة، وتيجان البوابات، من العديد املنحوتة
التايل: النحو عىل متَّى القديس إنجيل يف الرمزية القصة هذه وردت وقد بالكاتدرائيات.
اْلَعِريِس.» ِلِلَقاءِ َوَخَرْجَن َمَصاِبيَحُهنَّ أََخذَْن َعذَاَرى، َعْرشَ َماَواِت السَّ َمَلُكوُت يُْشِبُه «ِحينَِئٍذ
يف زيتًا معهن يأخذن أن يف َفكَّْرَن الَفِطنات) الَحِذرات، (أي الحكيمات الخمس العذارى
يأخذن فلم الحمقاوات)، (أي الجاهالت الخمس العذارى أما مصابيحهن. مع آنيتهن
العذارى جميع وخرجت (املسيح)، العريس جاء عندما الليل، منتصف ويف زيتًا. معهن
العذارى أما ملصابيحهن، زيٌت معهن ليس أنه فجأة الجاهالت العذارى تنبهت للقائه،
وحينما الباب. وأُغِلق العرس، قاعة إىل الدخول من وحدهن تمكنَّ فقد الحكيمات الخمس
لهن يفتح أن السيد َرَجْوَن مصابيحهن، أَضأَْن أن بعد الجاهالت العذارى أخريًا جاءت
بتحذير امَلثَل وانتهى «! أَْعِرُفُكنَّ َما إِنِّي : َلُكنَّ أَُقوُل «اْلَحقَّ قائًال: أجابهن ولكنه الباب،
الَِّتي اَعَة السَّ َوَال اْليَْوَم تَْعِرُفوَن َال ألَنَُّكْم إِذن «َفاْسَهُروا قائًال: جميًعا لنا الرسول متَّى

اإلِنَْساِن.» ابُْن ِفيَها يَأِْتي
شبََّه فقد الُعرس. ذاك موضوع يف بوضوح يظهر متَّى إلنجيل التوراتي ل التأصُّ إن
بهذا امللتزم يسوع، وشبََّه إرسائيل. بني من لشعبه الويف بالعريس هللا أيًضا األنبياء
فقط. املستعدون إال يدخله لم ولكن الجميع إليه ُدعي بُعرس السماوات ملكوت التقليد،
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الواضح د التََّشدُّ من أبعد هو ما الجاهالت، والعذارى الحكيمات العذارى َمثَل يف نجد،
ليس هنا فالسيد وقسوته. القديم العهد رصامة امَلثَل هذا يف تتجىل حيث متَّى؛ إنجيل يف
العذارى أي باألمس؛ فرفيقاتهن الجاهالت! العذارى حظ لسوء ويا املغفرة. وال الحب
هذا إىل يُضاف النوم!» أَطْلتُنَّ «لقد لهن: قلن بل معهن، تعاطًفا أكثر يكنَّ لم الحكيمات،
الحكيمات فالعذارى التشاؤم. عىل تبعث كانت الوسطى القرون يف السائدة الرؤية أن
يف التمييز سيتم حيث األخري؛ الدينونة يوم يف سيحدث ما ْدَن يُجسِّ الجاهالت والعذارى
القوس من األسفلني الركنني يف الهالكني. واملالعني امُلختارين األبرار بني األبدية الحياة
لعذراء واآلخر حكيمة لعذراء أحدهما تمثالني، نجد دوني، سان لكاتدرائية األمامي

الجحيم. إىل للدخول الثانية تتأهب بينما الفردوس، باب عىل األوىل تقف جاهلة.

حبهللا مجاننييف

الواردة املثالية املحبة عن البعد كل البعيد سالًفا، ذكرناه الذي الخطيئة جنون إىل إضافة
«السلوك صوره. أجىل يف الحب يجسد الذي الصويف الجنون النقيض عىل نجد اإلنجيل، يف
القرون أوائل يف جريوم القديس به أوىص ما هو هذا الزاهد»، املسيح واتِّباع بزهد
اك كنُسَّ يعيشون الذين أولئك وهم هللا، حب يف مجانني مذهب نشأ وهكذا الوسطى.
التدين أشكال من املتطرف الشكل هذا يكن ولم يشء. كل من ُمجرَّدين الغابات، يف
عرش الحادي القرن أواخر يف الكنسية. الرتب مختلف لدى استحسانًا بالرضورة يلقى
فونتيفرو دير مؤسس داربريسل، روبري الفرنسية رين مدينة أسقف خاطب امليالدي،
يسرت وحقري رث «ثوب هيئته: عىل معلًِّقا واللباقة التهذيب من يخلو ودي غري بأسلوب
(ثم […] شعثاء لحية عاريتني، نصف ساقان مثقوبة، قلنسوة املسوح، َكَشَطته جسًدا
بل للحضور. مذهًال عرًضا وتقدم الحشود وسط القدمني حايف تتقدم أنت له) يقول
[املختلني].»1 املجانني من كواحد لتبدو بهراوة اإلمساك فقط ينقصك إنه القول يمكن
عرش، والثالث عرش الثاني القرنني أدب يف رائًجا موضوًعا املقدس الجنون هذا أصبح

وعراة. هائجني مجانني بفرسان امتألت الغابات أن لدرجة عام بشكل ازدهر كما
مستوحينَْي كالهما كانا اإلكلريوس مستوى عىل الديني واإلصالح الروحية النهضة
يف َب ترهَّ (وقد كلريفو لدير رئيس أول وهو برنارد، القديس يؤكد الصليب. جنون من
(من حدود» دون تحب أن هو للحب الوحيد «املقياس إن امليالدي): عرش الثاني القرن
السيسرتسيني، لطائفة أيًضا ينتمي كان الذي تيريي، سان دو جيوم أما هللا). محبة
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الصليب لجنون «الرائع» الطابع عىل فيشدد امليالدي، عرش الثاني القرن أوائل يف وعاش
يشء كل يف وجاهًال أحمَق يصبح أن وجوب يف تكمن املبتدئ الراهب «فطنة إن قائًال:
األسيزي فرنسيس القديس أكد امليالدي، عرش الثالث القرن أوائل يف املسيح.»2 أجل من
العالم، يف جديًدا مجنونًا مني يجعل أن يريد إنه يل قال «الرب قال: حني نفسه الكالم

الطريقة.»3 هذه بغري يقودني أن يريد ال وهللا
حب يف املجانني أولئك كان املشاهري، القديسني هؤالء عن وبعيًدا للقول واختصاًرا
بالفعل مليئة الوسطى العصور وكانت املرض. دروب عىل أيًضا يسريون ممن هللا
مجانني باألخص ولكنهم هللا حب يف واملجانني الَكذَبَة، واألنبياء املسيح أشباه من بالعديد
ويبرشون، يعظون دير، إىل دير ومن مدينة، إىل مدينة من يتنقلون أولئك وكان حقيقيون،
عرش الرابع القرن أوائل يف األزمنة. بنهاية وينذرون الدين، رجال تجاوزات ويشجبون
أنه مونبلييه، بمدرسة املعلمني أبرز من واحد وهو جوردون، دي برنارد ذكر امليالدي،
أو أنبياء أنهم يعتقدون الذين أولئك «هناك ْوداِويَّة، بالسَّ املصابني «املاليني» بني من
يف العالم حال عن بالوعظ يقومون ثم ومن القدس، الروح من إليهم ُموًحى أشخاص

الدجال.» املسيح مجيء عن أو املستقبل
ثابتة. قاعدة هناك تكن لم األخرويني؟ املبرشين هؤالء استقبال يجري كان كيف
الذين أولئك ولكن حيالهم، املسبق اإليجابي الرأي من مبدئيٍّا يستفيدون كانوا فقد
البدع يف الوقوع من االحرتاس لهم ينبغي كان البعض) شأن هو (كما شهرتهم ذاعت
عرش الثاني القرن يف ليتوال، دي إيودس املدعو ذلك مع حدث مثلما والهرطقات،
أمر بإصدار املطاف نهاية يف رانس مجمع قام ولذا هللا؛ ابن أنه زعم الذي امليالدي،
إىل الرئيسون أتباعه أُرِسل بينما وجيزة، بفرتة اعتقاله بعد تُويفِّ حيث السجن يف بإلقائه
زاعًما، األساقفة أمام وعرضها مشقوقة عصا بإظهار قيامه من الرغم وعىل املحرقة.4
األرض، يسند اآلخر الطرف بينما السماء يسند طرفيها أحد أن الجدية، شديدة بنربة
التدنيس جريمة رؤية إال أحد يُِرد فلم بالجنون. إصابته ذلك من يستخلص لم أحًدا فإن

املقدسات. حرمة وانتهاك

والشيطان الجنون

البابيل الطب يف بالفعل قائًما فنجده قديًما. بالشيطان وعالقته الجنون بشأن الجدل يُعد
بأخرى، أو بطريقة النقاش، باب أن كما جدال)، أي ذَِلَك، َعدا يوجد، ال (حيث املرصي أو
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الشائعة، االعتقادات من بالرغم حال. أي عىل مكان كل يف ليس اليوم، تماًما مغلًقا ليس
يف ذروته األمر ليبلغ الوسطى، العصور أواخر يف إال الجنون يف بقوة الشيطان يظهر لم
عىل يتوقف يشء كل أن بيد عرش. السابع القرن من األول والنصف عرش السادس القرن

الجنون. وبني بينه بالربط نعنيه وما بالشيطان املقصود هو ما معرفة
بني أفالطون، عىل له تعليق يف الوسطى»، القرون بأبقراط «امللقب جالينوس، يميز
أسباب من تنشأ التي تلك وبني «طبيعية» أسباب عن الناجمة [العقلية] االضطرابات
أصواتًا ويسمع غريه، يراه ال ما يرى أنه املرء يعتقد «عندما التايل: النحو عىل أخرى
أو واإللحاد الُكفر عىل يدل بكالم يتلفظ أو ُمخزية، أشياء يقول وحينما بها، يُنطق ال
فحسب، الطبيعية لقواها الروح فقدان عىل ليس دليًال، يَُعد ذلك فإن التام؛ الجنون عىل
الرائع كتابه يف تريا، إيتيان ويتساءل لطبيعتها.» مناٍف إليها يشء دخول عىل وإنما
جالينوس، يكن «ألم الروح: لطبيعة املخالف اليشء ذلك ماهية عن الهسترييا»،5 «تاريخ
الروح؟» أمراض يف للشيطان املضاد النفوذ إلدخال استعداد عىل واحد، بإله املؤمن ذلك
فرضية وهي الشياطني، دراسة علم رائد يَُعد ربما جالينوس بأن القول إىل الذهاب دون

لالهتمام. مثرية
إيقاف يستطيع الشيطان «إن قائًال: رصاحًة أعلنها فقد األكويني، توما القديس أما
ذلك يتجىل كما الحسية، والشهوة الخيال عىل بالتشويش وذلك تماًما العقل استخدام
نفهمه أن ينبغي الذي ما نفسه: يطرح سؤال يربز وهنا شيطاني.» بمس املصابني لدى
ضحية خاللها من يكون أن لإلنسان يمكن عديدة طرق هناك األخري؟ التعبري ذلك من
هم للغاية فقليلون املساعدين، الشياطني من يُحىص ال لعدد باألحرى أو للشيطان،
سادية شياطني هناك بذاته. إبليس شخصيٍّا يخاطبهم أن رشف ينالون الذين أولئك
incubus الالتيني األصل من مشتقة (كلمة الَحضون أو الجاثوم تُدعى وشهوانية،
الليل يف الجميالت الفتيات تهاجم شياطني أو رشيرة أرواح وهي الكابوس)، وتعني
أيًضا، وتوجد العفة. نَذرَن قد الفتيات هؤالء كانت إن خاصًة نومهن، أثناء يف وتغتصبهن
للكلمة: االشتقاقي لألصل وفًقا (وتعني السقوبة تُدَعى أنثوية شياطني أقل، بأعداد ولكن
له يكون الذي هو «الحقيقي» املمسوس أن بيد الرجال. تهاجم وهي تحت») «االستلقاء
الجسم يف الشيطان هذا فيدخل كامل، بشكل ويتملكه عليه يستحوذ معني شيطان وحده
ترتكب يجعلها جنوني بمس ضحيته إصابة يف ويتسبب أبًدا، منه يخرج لن أنه ويزعم

الحماقات. آالف
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لفظة إىل بالنسبة الحال هي كما مبهًما، تعبريًا «ممسوس» لفظة تُعد ذلك، ومع
إن بل مخبول». أو «أحمق لكلمة مرادًفا الوسطى، العصور يف كانت، التي «شيطاني»
رشيرة». «روح أو «شيطان» كلمة «هوس» بكلمة أحيانًا يستبدل نفسه الطبي املعجم
قصص تخلو ال وبالطبع، للحج. األديرة إىل شيطاني بمس املصابني اقتياد يجري وكان
كان التي الشيطاني املس حاالت عىل الضوء وتسليط بل ِذكر، من الشفاء معجزات
أحرضها التي الفتاة تلك أودلني، هي فها للحج. اصطحابهم يتم الذين أولئك منها يعاني
وتوسال هللا إىل األبوان هذان ترضع ولقد جيربيان. القديس رضيح إىل نَقالة عىل والداها
[الفتاة].» من خرج خاطفة، وبرسعة أطاع «الشيطان أن لدرجة بحرارة القديس إىل
حررها الثالث، اليوم «ويف إيجولف: القديس كنيسة إىل اقتيادها تم أخرى شابة امرأة
وهناك فقدته.» قد كانت الذي رشدها إليها وأعاد الشيطان قبضة من العظيم الشهيد
واحد. آن يف شيطان من أكثر عليه كان الذي الهائج، املجنون ذلك فولينيو، دي بيري أيًضا
مع تالمس أول عند الشياطني تركته األسيزي، فرنسيس القديس رضيح إىل نُِقل وحينما

القرب.6
بتلك مليئة الوسطى القرون إىل ترجع التي واأليقونات والرسوم الصور مجموعة إن
بالسالسل، مكبًال شيطاني، بمس مصابًا إنسانًا تصور التي التقوى عىل الباعثة املشاهد
شيطانه يلفظ وهو واضح، بشكل وهائًجا ثائًرا الهيئة، ق ُمنَسَّ وغري الشعر أشعث
السادس القرن أوائل إىل ترجع التي النقوش أحد عىل نجد الفم. طريق عن ويطرده
دير سة ومؤسِّ السادس القرن يف الفرنجة ملكة رادجوند، للقديسة صورة امليالدي عرش
شيطانًا تُخرج وهي بواتييه، من بالقرب يقع الذي املقدس) الصليب (أي كروا سانت
األعمدة أحد إىل ُموثَّقة النقش هذا يف الفتاة وتظهر ممسوسة. شابة فتاة جسد من
الرابع القرن إىل يرجع الذي األختام، أحد عىل يظهر كما يشء. جسدها يسرت يكاد وال
يصور نقًشا الفرنسية، أَْجد بلدية من بالقرب الواقع تيبريي، القديس دير ويخص عرش،
نجد األحيان، بعض ويف شيطان. فمه من يخرج ممسوس إنسان وأمامه جاثيًا، القديس

مبارشة. بنفسه يتدخل الذي هو املسيح
(يف طويل لوقت سائدة ظلت املهيمنة الفكرة هذه أن يبدو ذلك، من الرغم عىل
إىل جنبًا وكائنة مجازي، أو رسمي بشكل سواء تقريبًا) الوسطى القرون طوال الواقع
تحل األحيان بعض يف كانت إنها بل األطباء، به يختص الذي امَلَريض الجنون مع جنب
الحني، ذلك منذ الشفاء. معجزات يف وإنما الطبي الشفاء يف اعتقاد هناك يعد فلم محله.
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مرض ضد موجهة املعجزات صانعي من وقديسوه هللا يخوضها التي الحرب تعد لم
ضد وإنما الوسطى)، القرون يف السائدة الطبية النظر وجهة من («جسدي» جسدي
التسلسل أن نجد املطاف، نهاية يف بذاته. إبليس أو الشيطان يف متجسًدا األبدي، الرش
مناقًضا نموذًجا يَُعد والذي هللا، عن تماًما املنفصل فاملجنون نفسه، يفرض املنطقي
إىل يقود نقول)؛ عما البعد كل بعيد الصليب جنون (بالطبع، والحكمة والورع للتقوى

للشيطان. مسكنًا ما، نوًعا الشاغر الجسدي، غالفه يصري الذي املجنون
إىل بالتسامح تتصف التي الشعبية املعتقدات عن الحديث بصدد اآلن حتى كنا لقد
القرون يف والديني املجتمعي املشهد تََغريَّ أن إىل الحال هذه عىل ظلت والتي بعيد، حد
الشعور ذلك إىل لإلشارة بالفعل الفرصة لنا سنحت وقد الوسطى. العصور من األخرية
الرتكيز من بد ال أنه بيد الحضارة، هذه تََملك الذي األزمنة نهاية من والخوف بالقلق
يف به، يستهان ال رئيًسا، مكونًا أضحت التي والهرطقات البدع تزايد عىل أكرب بشكل
أن غري الوسطى. القرون طيلة والهرطقات البدع هذه سادت وبالطبع، الحضارة. تلك
التفتيش. محاكم وهي استثنائية، محاكم إنشاء إىل ،١٢٣١ عام يف أدت، الكاثاريون بدعة
املتعددة، واملذاهب امُلتََسوِّطني، حركة وَمَواِكب األلفي، بالُحْكم املؤمنني يمنع لم هذا ولكن
أكثريتهم قيام دون يُحل ولم األزمنة، نهاية بقرب التبشري من هللا؛ حب يف املجانني وأولئك
هذه قدر عىل أفعال ردود التفتيش محاكم أبدت وقد الكنيسة. عىل عنيف هجوم بشن
عىل أطلقوا الذين الهراطقة بعض عىل ُحِكم املثال، سبيل عىل ١٣٧٢ عام ففي األحداث.
وساطة وأنكروا رفضوا ألنهم امَلحرقة؛ إىل بالصعود الحرة» الروح «أخوية اسم أنفسهم
،١٤١٧ عام إىل ١٣٧٨ عام من دام الذي الكبري الغربي االنشقاق فإن وأخريًا، الكنيسة.
مجامع انعقاد من ذلك عن نتج ما ثم اآلخر، أحدهما الباباوات من اثنان خالله وحرَّم
كل وثوري، وطني طابع ذات جديدة وهرطقات بدع ظهور عىل عالوة متعددة، دينية

الضمائر. يف بلبلة وأثارت العقول عىل بظاللها ألقت العوامل هذه
تشتعل وأن الشيطان نفوذ يقوى أن املناخ، هذا مثل يف امُلستغَرب، من يكن لم
ازدهر واحدة. خًطى عىل تسريان والشعوذة فالهرطقة أوروبا. أنحاء جميع يف املحارق
عىل ،١٤٨٦ عام يف نُِرش الذي الساحرات)، (مطرقة ظهور مع الشياطني دراسة علم
ففي بالطبع. املعنيات ُهن النساء ألن الساحرات؛ عن بالكشف يأمر بابوي مرسوم أثر
حتى واستمرت الحني ذلك منذ تضاعفت التي والشعوذة، بالسحر املتعلقة املحاكمات
السحر» «وباء إن واحًدا. رجًال نساء أربع كل مقابل نجد عرش، السابع القرن منتصف
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ظاهرة عن روبنز،7 إتش آلر وفًقا ينشأ، لم عاًما، ١٥٠ ملدة سيدوم كان الذي ذاك،
عن نشأ وإنما الشعوب»)، «علم أي «فولكلور»؛ لكلمة االشتقاقي (باملعنى فولكلورية

القديمة. الوثنية عن جديد من انبثقت حقيقية مسيحية هرطقة
التي للجنون، الشيطانية النظرية أمام يبَق لم الجماعية، الهسترييا هذه سياق يف
وقد االنتباه. جذب يف وتبدأ تتبلور أن إال بعد، بزغت قد تكن لم ولكن بالفعل قائمة كانت
مماثَلة — باريس يف الطب يُدرِّس وكان ،١٤٥٨ عام تويف الذي — ديبار جاك عارض
بأن القول الالهوت علماء وبعض العامة لدى الشائع «من قائًال: بالشيطان، الجنون
املرىض يصدقه ما وهو الجسد، يسكن شيطان لديهم بالَهَوس أو بالسوداوية املصابني
يسعون، ال املبتذلة األفكار بهذه يؤمنون الذين أولئك به. ويجاهرون األحيان أغلب يف
عون يطلبون وإنما األطباء، ِقبَل من مساعدة عىل للحصول مرضهم، عالج أجل من
فضًال الشياطني.» وإخراج طرد عىل القدرة منحهم قد هللا أن عنهم املعروف القديسني
أنها لدرجة املجتمع، يف استفحلت التي التنجيم إىل اللجوء موضة ديبار أدان ذلك، عن
يتعلق فيما األطباء وتقديرات تشخيصات عىل عميق بشكل تؤثر الحني ذلك منذ أصبحت

الشفاء. واحتماالت وتطوراته املرض حدة أو خطورة بمدى
النمل»، «عش كتابه يف اكتفى فقد نيِدر، يوهانس األملاني الدومينيكاني الراهب أما
ُمَؤلَّفه، يف قيامه، طريق عن وذلك املوضوع، إشكالية بطرح ،١٤٧٥ عام يف نُِرش الذي
والتعاويذ السحر أعمال نقاشهما يف يتناوالن حيث له؛ وخصم الهوت عاِلم بني حوار بخلق
اآلخر أما طبيعية، ألسباب وفًقا يشء كل لتفسري أحدهما فيجتهد والخرافات، املؤذية
اعتقاد ه َمردُّ األمر ذلك أكان وسواء شيطانية. لتدخالت وفًقا األمور هذه تفسري يف فينربي
التي الحظوة بلغت وهكذا سوداوي». «تَهيُّؤ نتيجة الشيطاني املس يحدث قد واقع، أم
حد عىل واألطباء الالهوت علماء لدى الوسطى، العصور يف «السوداوية» مصطلح نالها
التآلف هذا والشيطان. السوداوية بني معينة أُلفة ثمة هناك يكون وربما أْوَجها. سواء؛
تلونت التي الطبائع أيًضا يشمل وإنما فحسب، بالسوداوية املصابني باملجانني يتعلق ال
عىل بالسوداوية املصاب للشخص مطوًال وصًفا باريه أمربواز يعطي املزاج. هذا بنفس
وشارد وزائغ رشس متقلبة، ونظرة السواد، إىل ضاِرب أو أسمر وجه «لديه التايل: النحو
تكون السوداوية، من يعانون الذين األشخاص أولئك […] م وُمتجهِّ كئيب حزين، الذهن،
رهيبة وأفكار مروعة أحالم أضغاث وتنتابهم امللمس، وخشنة وقاسية باردة أجسامهم
قبوًرا أو مظلمة، قصوًرا أو ثعابني، أو شياطني، األحيان بعض يف يرون إذ النوم؛ عند
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بالفعل؟ يشبهه إنسان داخل الشيطان يعشش ال فكيف مماثلة.»8 أخرى وأشياء وجثثًا
الكآبة من تعاني داخليٍّا الشيطان يتملَّكها التي األجساد إن تاكسيل، جون كتبه ملا «وفًقا
به ويجد الشيطان فيه يسعد الذي الحقيقي املستَقر هو املزاج هذا ألن والسوداوية؛

الغرابة.»9 شديدة آثاًرا يُحِدث خالله ومن لذته،
الجديل للمنظور وفًقا تشابه، ثمة ليس راسخة، لفرضية وخالًفا الحال، وبطبيعة
قد األحمق يكون أن يتطلب فهذا والجنون؛ الشعوذة بني التفتيش، محاكم يف للمحققني
التفتيش، محكمة محقق نظر وجهة من يُعد، ما وهو إبليس، مع تحالُف اتفاق عقد
يتعني كان وربما اإلرادة. حرية يملك ال التعريف، حسب املجنون، ألن مستحيًال؛ أمًرا
القرن يف السحر. بممارسة املتهمني لدى الجنون مسألة يطرحوا أن املحققني عىل أيًضا
مونتني هو ها أشدها، عىل واملشعوذات الساحرات مطاردة كانت حيث عرش، السادس
األمراء ألحد تابعة بأراٍض مررت سنوات، بضع «قبل قائًال: الشأن هذا يف بشهادته يديل
حرضته، يف أرى بأن شكوكي، نفي يف وإمعانًا لخاطري إكراًما يل؛ وسمح تفضل الذي
ومن [املشعوذين] النوع هذا من سجينًا عرش اثني أو عرشة نحو خاص، مكان ويف
شهرة وذات ودمامة، وتشوه قبح من بها بما حقيقية مشعوذة عجوز، ساحرة بينهم
اعرتافات إىل واستمعت والرباهني األدلة عاينت ثم بعيد، أمد منذ املهنة هذه يف واسعة
الخربق باألحرى لهم يحرضوا بأن األمانة، تقتضيه ملا وفًقا أمرت، النهاية، ويف […] حرة

«… مذنبني وليسوا مجانني يل بدوا ألنهم الشوكران؛ من بدًال
جواكيم قىض الجماعي. الضالل هذا من استيائه عن بيليه دو جواكيم أعرب كما
له سنحت وهناك، الكاردينال. عمه يتبع كان حيث روما، يف ١٥٥٧ إىل ١٥٥٣ من الفرتة
املمسوسني. بعض فيها يقتادون التي الحج مواكب من عدد مرور يشاهد أن الفرصة
(يف (سونيتة) قصرية أغنية له خصص أنه لدرجة عميًقا، تأثًرا املشهد بهذا تأثر وقد
كان الذي دولسني، ريمي صديقه إىل ووجهها «الندم») أي Regrets؛ الشعري ديوانه

طبيبًا: يعمل

املسكينات، الفتيات هؤالء األحيان بعض يف أرى عندما دولسني،
عليهن، يستحوذ أنه لو كما يبُدون أو جسدهن، الشيطان يتملك الالئي

رهيبة، بصورة ورءوسهن أجسامهن يحركن
العجائز، العرافات أولئك تقوله ما ويفعلن

[…] 
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مخيف، بشكل يرصخن أَراُهن وحني
بياضها، ويظهر أعينهن تنقلب وحني
أقول. ما أدري وال كله، بدني يقشعر

بالالتينية، يتحدث راهبًا أرى حني ولكن
أثدائهن، حلمات ويمس أسفل ومن أعىل من بطونهن يتحسس

للضحك. مضطرٍّا نفيس وأجد الرعب، ذلك عني يذهب

يف ال، أم بالسوداوية مصابني أكانوا سواء املجانني، من العديد ُحِرق وبالطبع،
السؤال ذلك مثل طرح من أسهل هو ما يوجد فال التفتيش. ملحاكم التابعة املحارق
أحد عمل وقد «نعم.» الشيطان؟» مع اتفاًقا أبرمت قد أنك صحيح «هل املجنون: عىل
«الفكر هذا محاربة عىل ،(١٥١٥–١٥٨٨) وير جون الطبيب وهو املعارصين، األطباء
باهلل. مؤمن أنه بما الشيطان بوجود بالطبع، يؤمن، كان أنه سيما وال بجدارة، األوحد»
انتقادات توجيه يخىش يكن لم الذي أجريبا، لكورنيليوس تلميذًا الطبيب هذا كان
التي للدماء»، املتعطشة «النسور ب إياهم واصًفا التفتيش، بمحاكم للمحققني شديدة
بممارسة اعرتافات — التعذيب تحت — منهن وتنتزع املسكينات»، القرية «نساء تهاجم
عىل جيًدا تعليًما تلقيه عىل وير برهن وقد .(١٥٣٠ العلوم» («تفاهة والشعوذة السحر
الالتينية باللغة كتابًا ١٥٦٦ عام يف نرش حني معلمه خطى عىل سريه وعىل أْكفاء أيدي
األدنياء، والسحرة الشياطني ودجل وخدع أوهام عن وُخَطب ومجادالت «قصص، بعنوان:
إضافة هؤالء، وشفاء شيطاني بمس واملصابني املسحورين وعن واملفسدين، واملشعوذات
طويل، العنوان بالطبع، واملشعوذات». واملفسدون السحرة يستحقه الذي العقاب إىل
الساحرات»، «مطرقة كتاب يف ورد ما بالتفصيل وير َفنََّد فقد بوعوده؛ وىف الكاتب ولكن
إرادتهم بمحض الشيطان مع اتفاًقا يعقدون الذين «الحقيقيني»، السحرة بني وميز
«ألن إرادتهم: بغري للشيطان فريسة يقعون الذين بالسوداوية، واملصابني واختيارهم،
عمليات لتنفيذ للغاية مناسبًا يجده إذ السوداوي؛ املزاج مع رسور بكل يندمج الشيطان
بأن القول إىل جريوم القديس دفع الذي السبب وهو به، الخاصة والتدجيل التضليل
وهو آخر، مؤلف يقول إيحائية، أكثر (وبأسلوب للشيطان.» املالئم املناخ هي السوداوية
غ التمرُّ الخنازير تعشق مثلما الفاسدة الطبائع يف التمرُّغ يحب الشيطان إن فونتني: جاك
بالسوداوية املصابني كل ليس ذلك، من الرغم عىل إنه قائًال وير «يستطرد الوحل.) يف
بمس املصابني جميع أن هو عادة يحدث ما العكس، عىل بل الشيطان، ِقبل من معذبني
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والجنون الشيطان القول: خالصة بالسوداوية.» ويُصابون كئيبني يصبحون شيطاني
لقد الطبي. باملعنى مجنونًا يَُعد ال الشيطان يتملكه الذي فاملمسوس منفصالن؛ شيئان
الذي للسحرة»، الشيطاني «الهوس كتاب ومؤلف الشهري القانون رجل بودين، جون قام
بشكل الجدال هذا يف أثريت التي النظريات تلك ودحض بتفنيد ،١٥٨٠ عام يف نُِرش
«طبيب ب إياه واصًفا كفاءة، أو مهارة بأي وير جون بتمتع يعرتف أن ورفض عنيف،
تقليل إىل بعد فيما يؤدِّ لم وير قدمه الذي الشجاع العمل كان إذا راينالند.» من بسيط
ندد قد ال، أم بسيًطا أكان سواء الطبيب، هذا أن حقيقة إنكار يمكن ال فإنه املحارق، عدد
أنفسهم. املحققون فيها ضل متاهة وهي األسحار»، متاهة تلف كانت [التي] «بالظلمات
يجلب كان ذلك بأن علًما مسموًعا، صوتهم يكون أن عىل األطباء بعض حرص وقد
امللك طبيب ماريسكو، ميشيل قام وهكذا، وامَلطارنة. القانون رجال غضب دائًما عليهم
الكاذبة املزاعم عىل الضوء بتسليط زمالئه، من أربعة مع بباريس، الطب كلية وعميد
أنه وأوضح عرش، السادس القرن أواخر يف شيطاني بمس بروسييه مارثا إصابة بشأن
«ال ماريسكو: يقول املرض.» من والقليل الدجل من «الكثري إال الفتاة هذه لدى يجْد لم
قوانني عىل تعلو استثنائية قوى أي يملك ال الذي الشيطان إىل ينسب أن ينبغي يشء
ينبغي لكن موجود، الشيطان نعم األهمية. من كبري قدر عىل الجملة هذه الطبيعة.»
كان ربما الطب. ثم ومن الطبيعة، سلطان لصالح كبري حد إىل نفوذه منطقة تحجيم
الحكمة تلك يف كبري، حد إىل الجريئة الجملة هذه قال عندما يفكر، ماريسكو ميشيل
أن فينبغي األمراض، يف اإللهي الشق يخص فيما «أما قال: حني أبقراط بها نطق التي

أيًضا.» بذلك التكهن كيفية الطبيب يتعلم
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–١٩٢٦) فوكو ميشيل كتاب أهمية عىل اإلرصار إىل الدراسة، هذه مقدمة منذ عمدنا،
امُلَؤلَّف ذلك الكالسيكي»،1 العرص يف الجنون تاريخ العقيل: والخلل «الجنون (١٩٨٤
الدراسة حيز يشغل يزال ال والذي جديدة، حقيقة إنشاء يف الفضل له كان الذي املؤسس،
فكيف «جنون». كلمة استخدام بدء منذ اإلنسانية للعلوم (اإلبستمولوجية) كامًال النقدية
أوًال الرجوع دون القديم الفرنيس النظام ظل يف املجانني احتجاز مسألة دراسة يمكن
يستخدم الذي الوقت يف فوكو كتبه ملا فهمه يدَّعي أن للمرء وكيف األطروحة؟ هذه إىل
لنا فأنَّى البعض؟ بعضها مع وقصد عمد عن تتداخل متعددة أساليب املؤلِّف هذا فيه
عىل لذا، مؤرًخا؟ يكون ومتى اجتماعيٍّا، عاِلًما يكون ومتى فيلسوًفا، يكون متى نميز أن
إال القراءة هذه يف نركز لن فإننا املنهجي، الفكر يمجد كان الذي ديدرو وقواق شاكلة
يمهد إنه إذ — تاريخي خطاب بالفعل يوجد أنه بما — فحسب التاريخي الخطاب عىل

تفاديها. باإلمكان يعد لم إشكاليات لتناول
العقيل»، والخلل «الجنون كتاب مقدمة من بدءًا فوكو؟ ميشيل أطروحة نقرأ كيف
نحو عىل دوًما يفاجئنا حيث املؤلِّف. يقصده ما فهم صعوبة بمدى القارئ يُصَدم
امُلقِنعة، وجدليته روعًة، عنه يقل ال الذي وفكره والرائع، الشائق بأسلوبه متوقع غري
بعض فوكو يطرح التاريخي. النقد منظور من العمل هذا قراءة ندعي أن فقط حسبنا
كنا لو كما الكتاب، ذلك قراءة طيلة تقودنا حتى بها، نسلم إن ما التي البديهيات،
ماذا األوىل. السطور منذ مغشوش، النرد أن بيد سباق. لعبة قواعد قبول بصدد تقريبًا
أن لدرجة مجانني بالرضورة الرجال «إن باسكال: عن املقتبس القول ذلك فعليٍّا يعني
الذي القول بذلك املقصود وما الجنون»؟ رضوب من آخر رضبًا سيكون الجنون عدم
حبس «إن قال: حني دوستويفسكي لسان عىل جاء والذي مبارشة، السابق االقتباس تال
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الواردة العبارات هذه تعني ماذا عقلك»؟ رجاحة من لتتيقن السبيل هو ليس جارك
باألحرى أو نفسه، الجنون مفهوم تفنيد أوًال منها املقصود يكن لم إن الشكل، بهذا
واألخالقي؟ الفلسفي بمعناه الجنون يتبع وما امَلَريض الجنون يتبع ما بني التمييز عدم
ربما لفوكو، وفًقا االتجاهني. كال بني الجنون يجمع قد هذه، النظر وجهة من انطالًقا
وهو القديمة العصور يف الجنون رأينا أن سبق أننا بيد «واحديٍّا»، إذْن الجنون يكون

الوسطى. العصور يف مثيله عن االختالف تمام يختلف
املجنون»، «غري ب املتعلقة امُلَسلَّمة هذه أمام نحن فها املشكلة، هي هذه ليست ولكن
ما يوًما منه بََدر والذي الرحمة»، من تخلو لغة يستخدم «الذي اآلخر املجنون ذلك
«نقطة إيجاد ثم، ومن تلك». التآمر لحظة «إيجاد ب األمر يتعلق بالجنون. يتسم سلوٌك
— نفسها البرشية تاريخ ِقدم قديمة كونها عن وبعيًدا — الجنون» تاريخ يف انطالق
كغريها: ليست «لحظة» يف ظهرت فقد طويل، بوقت بعده جاءت تكون قد أنها إال
هذا يف القديمة العصور إىل للرجوع فوكو إىل بالنسبة مجال ال «املؤامرة». لحظة وهي
يتعلق فيما املرحلة هذه أهمية مدى إىل اإلشارة سبقت قد أنه من الرغم عىل الصدد،
ال حتى زائلة، حقبة منها جعلت الفرتة تلك إىل النادرة إشاراته إن العقلية. باألمراض
أيًضا أعطى (الذي بنيتشه االستشهاد إىل فوكو قادت الجدلية هذه موجودة. غري نقول
وعقالنيته للغرب ونبذه رفضه وقاٍس، غليظ بأسلوب ليعلن، الحق) عىل للعقل األفضلية
ملذهب ضمنيٍّا املؤيد الرشق مع مقابلة يف كالمه، صحة عىل للربهنة وضعهما، اللذين
اإلنسان لدى الحيس اإلدراك «إن متهًما: يقف الغربي اإلنسان ذا هو فها واملتعة. اللذة
إدانة خاللها من تتم للرفض، هيكلية عن يكشف به املحيطني واملكان للزمان الغربي
كان لو كما ما شخصية أو عمًال، ليست باعتبارها إيماءة أو لغًة، يمثل ال باعتباره قول
القرار هو رؤيته، يودُّ وما فوكو، اهتمام يثري ما التاريخ.» يف مكانها تأخذ أن لها يحق ال

والجنون. العقل بني ويفصل يربط الذي القرار) ذلك (وتوقيت
الجنون تاريخ وإنما النفيس، الطب تاريخ استعراض يريد ال أنه عىل فوكو يشدد
حد عىل أو التواريخ، هي ما ولكن، جماحه.» املعرفة تكبح أن قبل عنفوانه، «يف نفسه
:(١٦٥٦ الواقع (يف «١٦٥٧» بحثه؟ يف إليهما سيستند اللذان الحدثان هما ما تعبريه،
«إطالق :(١٧٩٣ الواقع (يف «١٧٩٤» للفقراء»، الكبري واالحتجاز العام املستشفى «إنشاء
لحظاٍت أخرى) وقائع (ضمن بالطبع يشكالن حدثان إنهما بيَسْرت». يف امُلكبَّلني رساح
كان التاريخني، هذين بني النفيس. الطب تاريخ يف ثم ومن االعتقال، تاريخ يف حاسمًة
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تلك إىل الجنون شأن يف اإلنسانية والخربة الوسطى القرون تجربة «من انتقال هناك
العقيل. املرض حدود ضمن الجنون تؤطر والتي الخاصة، خربتنا إىل املستندة التجربة
والَخبَل اإلنسان بني الدائر الجدل كان النهضة، عرص وحتى الوسطى العصور إبَّان
وهكذا العالم؛ يف الصماء القوى مع ومواجهات صدام يف اإلنسان يضع دراميٍّا جدًال
والتحول، والوحش، والكمال، بالسقوط املتعلقة بالصور محفوفة الجنون تجربة كانت
يغلفها الجنون تجربة فإن الحايل، عرصنا يف أما للدهشة. املثرية املعرفة أرسار وبجميع
عنها وعرفت بحثها يف استغرقت أن بعد نَِسيتْها التي املعرفة هدوء بها ويحيط الصمت
(االختالل الُحْمق من النابع الجنون أي «السابق»؛ الجنون أن ذلك من نستنتج الكثري.»
الجنون عن جذريٍّا مختلفة وبنية خاصة طبيعة ذا كان الوسطى)، العصور يف العقيل
تنتهي التي املقدمة، هذه الكالسيكي). العرص يف (العقالنية العقل من النابع «الالحق»
كتابة إىل األول، الجزء يف أفىض، طويل تاريخي لربهان تمهيًدا إال ليست النحو، ذلك عىل
عرب فوكو ميشيل أوجده تعبري وهو — الكبري» «االعتقال عن واسعة شهرة نالت أطروحة
تسجن، أن العقل، باسم امَلَلكية، السلطة قررت حيث — التاريخي «االحتجاز» مصطلح

املجنون. سياسيٍّا،
اختفاء مع هي: الحمقى» «سفينة امُلَعنَون الفصل يف وردت التي األوىل الفكرة كانت
املجال أُفِسح الجذام، مشايف إىل الحاجة وانتفاء الوسطى، القرون نهاية يف الجذام مرض
للتطهري متجددة سحرية وطقوس للخوف، جديد ووجه للرش، جديد «انبعاث لظهور
الحقيقي «اإلرث ولكن الجذام، محل التناسلية األمراض حلت البداية، يف «[…] واإلقصاء
وهي أال طويل؛ وقت بعد إال الطب يكتشفها لم تعقيًدا أشد ظاهرة يف يكمن […] للجذام
السيطرة «تجري أن قبل وذلك للجنون، الرئيسة» «الصور فوكو ذكر وقد الجنون.»
ليست أنها ويرى الحمقى، بسفينة فوكو يبدأ عرش.» السابع القرن منتصف نحو عليه،
املطرودون املجانني كان الوسطى، العصور يف أيًضا: واقعية حقيقة وإنما فحسب رمًزا
هذه مخصصة كانت التي والسفن، البحارة بعض إىل أحيانًا بهم يُعَهد املدينة، من
حد عىل السفن، هذه كانت وربما العالجية، الحج برحالت للقيام كامل بشكل املرة
تمثل اإلقصائية، الرحالت هذه أن فوكو يرى ونزوًال. صعوًدا أوروبا أنهار تجوب قوله،
املرض وجنون الخطيئة جنون بني للدهشة، مثري إيجاز يف فوكو، يمزج للنفي». «طقوًسا

للجنون. «واحدي» مفهوم أخرى، مرة لديها، الوسطى القرون كانت لو كما
هذا ويتناقض فوكو. لدى إال لها وجود ال بالجنون الخاصة «الواحدية» هذه أن بيد
وأخالقي فلسفي هو ما بني فرقت طاملا التي الثنائية النزعة مع مطلق بشكل املذهب
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خلًال يعاني الذي «املخ فإن (وهكذا أخرى جهة من طبي هو ما وبني جهة، من وديني
املجال يتبع ديكارت، «تأمالت» يف ورد كما الصفراء»، من املنبعثة السوداء األبخرة بفعل
جاهًدا وسيعمل حاسمة، استنتاجات سبق مما فوكو يستخلص سوف ذلك، مع الطبي).
باعتباره عرش السابع القرن يف الحجز دور إنشاء عن الحديث إىل مبارشة االنتقال عىل
الثاني: (الفصل الحاسم الفصل إىل نصل وهكذا العقل». عرص مجيء عالمات «أحد
عنفه، يف تحكم ولكنه صوته، الجنون إىل النهضة عرص أعاد «فقد الكبري»): «االعتقال

غريبة.» بقوة يسكته لكي الكالسيكي العرص وسيأتي
املتعلق نفسه الصعيد عىل واملراوغة، للخداع جديدة حيلة أمام إذن، نحن ها
إيداعهم يتم كان عقليٍّا املختلني أن «نعرف عقليٍّا: املختلني احتجاز وخاصة باالحتجاز
داخل بدقة وضعهم تحديد اإلطالق عىل يتم لم أنه غري […] ملكية بأوامر املعتقالت
واحًدا وطنًا يمنح وكأنه يبدو كان الذي االختالط ذلك معنى تحديد وال الزنازين، هذه
عرش، السابع القرن منتصف منذ […] عقليٍّا واملختلني والجانحني والعاطلني، للفقراء،
باعتبارها إليها ينظر كان الذي وبالسلوك بالحجز، الخاصة األرض بهذه الجنون ارتبط
احتجاز «إن بديهيٍّا: أمًرا كان لو كما التأكيد هذا إىل فوكو استند وقد الطبيعية.» بؤرته

للجنون.» الكالسيكية التجربة يف وضوًحا األكثر البنية يشكل عقليٍّا املختلني
بباريس العام املشفى أمر يف مطوًال فوكو ميشيل يفكر النقطة، هذه من انطالًقا
من ال طبية، فكرة أي عىل يحتوي ال العام املشفى «إن :١٦٥٦ عام يف أُنشئ الذي
امللكي النظام النظام، محافل من محفل إنه خطابه. حيث من وال اشتغاله حيث
القول: خالصة فرنسا.» يف الفرتة تلك يف أوضاعه تنظيم يف منهمًكا كان الذي الربجوازي
«لحظة يشكل الذي بالحجز، املتعلق االخرتاع هذا االعتقال.» الكالسيكية اخرتعت «لقد
يَُعدَّ لم اللحظة هذه من «فابتداء البؤس». إزاء الجديد الفعل «رد نتاج هو حاسمة»،
الالنظام هي أخرى بثنائية مرتبًطا أصبح بل واملجد، الذل جدلية ضمن حلقة البؤس
إن قائًال: فوكو يستطرد ثم، ومن بالذنب.» الشعور البؤسضمن تصنف ثنائية والنظام،
الكنيسة وبدأت مجمله، يف مقدًسا أمًرا باعتباره البؤس إىل تنظر كانت الوسطى العصور
الذين السيئني والفقراء الجيدين الفقراء بني تميز املضاد اإلصالح حركة عىل املِرشفة
العرص ضمنها سيحرص التي الحلقات أوىل هي «وتلك إليهم: املجانني طائفة فوكو ضم
الجنون عن بالتايل انتفت البؤس، عن القدسية طابع نزع عرب الجنون.» الكالسيكي
الباعث كان أن وبعد مقدًسا). شيئًا باعتباره قبًال إليه ينظر كان أن (بعد القداسة صفة
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منذ له وأصبح اجتماعيٍّا. لها الدافع أصبح دينيٍّا، الجنون مع التعامل يف الحساسية عىل
األخالقي. النطاق ضمن أفًقا الحني ذلك

املشايف من ونظائره العام املشفى بإنشاء املتعلق الحاسم» «الحدث إىل بالرجوع
«إنها البطالة، منع يخص فيما الحرصي طابعه عىل يشدد فوكو أن نجد األوروبية،
العمل، عىل القدرة وعدم للفقر، اجتماعيٍّا أفًقا باعتباره الجنون إىل فيها نُِظر التي اللحظة
الخيالية الحرية تلك من الجنون انتُِزع فقد وهكذا […] الغري مع االندماج واستحالة

النهضة.» عرص سماء يف مستمر تزايد يف كانت التي
عليه أُطلق كما اإلصالحيات» «عالم يف املعتقل»، أسوار من اآلخر الجانب و«عىل
وخوف، كبري برتدد توزيعهم، جرى الذين «أولئك نجد؟ ماذا الثالث) الفصل يف (املذكور
فوكو يشدد النفيس.» الطب عيادات أو النفسية واملشايف واإلصالحيات السجون عىل
يتعلق ما بقدر اجتماعيٍّا، االندماج عىل القادرين غري بإقصاء يتعلق ال األمر أن عىل
اإلقصاء تاريخ كتابة إعادة «إن قوله: جاء هنا ومن لالغرتاب»، املؤسس «الفعل بذلك
فعليٍّا تسييجه تم الذي االستالبي، الحقل ذلك االستالب. بأركيولوجيا القيام معناه
من أخرى مجموعة مثل مثله مقيص بأنه داخله املجنون َشَعر حيث الحجز، بفضاء
ال أنه ذلك بينهما.» رابط ألي وجود وال يشء كل يف تصورنا، يف عنه، تختلف الكائنات
املجرد»: العار «نفس يجمعها إنما الفئات، هذه بني فرق أي االحتجاز، عرف يف يوجد،
العاق» و«االبن و«املنحل» عقليٍّا» و«املختل و«املعوق» و«الضال» و«الغبي» «الفاسق»
تحديًدا: النقطة هذه إىل االنتباه فوكو ويسرتعي و«األخرق». و«املومس» املبذر» و«األب
إال يظهر لن واملجرم املجنون بني وخلطوا املريض حبسوا كونهم من االندهاش «إن

منسجمة.» واقعة أمام اآلن نحن الحًقا.
االجتماعيني» غري «األشخاص بني املزج هذا أن التالية الفصول يف نبني سوف
قط، موجوًدا يكن لم والحمقى معناه) يف تاريخية مغالطة عىل وينطوي للغاية (حديث
أن يؤكد حني فوكو، وراء السري أيًضا علينا أيتعني التفاصيل. يف اآلن نخوض ولن
إىل العتقالهم، األوىل الشهور منذ بالكامل، ينتمون كانوا التناسلية باألمراض «املصابني
تتعلقان جذريٍّا مختلفتني فرضيتني يطرح ألنه عبثيٍّا؛ ليس الخالف هذا العام»؟ املشفى
باألمراض املصابني أن نجد ذلك، من العكس عىل العام. املشفى وعمل إدارة بطريقة
من رصيح بشكل طردهم يجري كان نابويل»،2 «داء كتاب يف عرضنا كما التناسلية،
به وضعهم يمكن آخر مكان وجود لعدم الحًقا إال به قبولهم يتم ولم العام املشفى
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األيديولوجي التشغيل بني الفرق يتجىل هنا قبولهم). يف ترغب الرئيسة املشايف تكن (فلم
. الهنيِّ باالختالف ليس وهو العام، للمشفى الرباجماتي والتشغيل

فقد التناسلية، باألمراض باملصابني الخاصة النقطة هذه عىل الرتكيز لَم ولكن
العام املشفى يف أنه، إىل يرجع السبب كتابه؟ من صفحات عدة لهم فوكو خصص
وتجدر تناسلية، بأمراض ومصابون مجانني، بالفعل يوجد (حيث الصغرية والدور
عاًما، وخمسني مائة امتداد «عىل الفئتني)، بني الفصل عىل آنذاك الحرص إىل اإلشارة
وستظل ُمَسيَّج؛ واحد حيز داخل عقليٍّا املختلني التناسلية باألمراض املصابون سيخالط
تقارب عن الحديث، الضمري عند وستكشف، طويلة، ملدة حارضة االختالط ذلك آثار
نفسه العقابي النسق داخل ووَضعهما املصري، لنفس عرضة جعلهما وغامض غريب
الكالسيكية الحقبة اهتدت لألخالق، الخيالية الهندسة داخل الحجز فضاء فباخرتاع […]
املنافية األخطاء ومن للجسد املضادة الخطايا من املشرتك للخالص مكاٍن وإىل وطن، إىل
الواقع، يف الحقيقة. عن يكون ما أبعد ذلك ولكن جذابة الجدلية هذه تبدو ربما للعقل.»
ومذنبني، آثمني باعتبارهم التناسلية باألمراض املصابني إىل ينظر القديم النظام كان
بقدر الحقيقة ليست فوكو اهتمام يثري ما عينها. النظرة املجانني إىل ينظر يكن لم ولكنه
من التي الحرية، تلك الفالسفة؟ يملكها التي الحرية يملك أال ال؟ ولم اإلدراك. هو ما
أن نأمل الحق. عىل الشخيص) وحسه الخاص (إدراكه الحسَّ الفيلسوف يُغلِّب أجلها،

التاريخ. يف إشكالية ذلك يطرح
اللوطيني، عىل منصبٍّا ليصبح التناسلية باألمراض املصابني عن فوكو اهتمام تحول
كان إذا (إال القديم النظام ظل يف الشديد القمع الحتمي مصريها كان فئة يمثلون الذين
فوكو يريد ما اإلقطاعيني). األمراء طائفة إىل أو القوم علية إىل ينتمي باللواط املتهم
الكالسيكي العرص كان بالجنون: الجنيس الشذوذ تربط التي الصلة تلك هو هنا إظهاره
إىل الجنيس الشذوذ «ينتمي الالعقل». وحب العقل «حب بني االنقسام معالم رسم قد
العرص يف ويحتل الجنون، درجات من درجة فشيئًا شيئًا يشكل بدأ وهكذا الثانية. الفئة
يَُعدُّ يكن لم القديم النظام أن حقيقة إغفال يعني وهذا الالعقل.» ضمن موقعه الحديث
يعاقب كان القضاء أن لدرجة للغاية؛ محدود بقدر إال للجنون مماثًال الجنيس الشذوذ
النصوص خالل من حال أي عىل ذلك يتضح (كما جريمة باعتباره األول الفعل عىل
خلل عىل مجنون معاقبة فكرة قط تراوده لم بينما الفعلية)، الوقائع خالل من ونادًرا

عقله.

102



فوكو منظور من اإلنجيل

تفسريها جرى ما فغالبًا أطروحته، فوكو بها م يُطعِّ التي بالحاالت يتعلق فيما أما
التاريخ طواه الذي للشفقة املثري املصري «ذلك تورين يجسد هكذا خاطئ. نحو عىل طوًعا
بأن العبارات هذه توحي املستقبل.» يرفضه عابر ملرور بائس «افرتاض صمته»، يف
سمع قد كان الكبري باملنزل العامل الخادم هذا أن بيد مجنونًا. يكن لم هذا تورين
سجن يف تورين ُحِبس وقد مبارشة. داميان3 هجوم عقب وذلك امللك، لقتل تدعوه أصواتًا
وبالتايل بالفعل، مجنون أنه تبنيَّ ثم بالجنون، بتظاهره البداية يف واشتُِبه الباستيل،
الذي ديشوفور، يف متمثلة أخرى حالة فوكو يذكر شارنتون. إىل بعد فيما نقله وجب
امُلدان أن يضيف أن أغفل فوكو ولكن باللواط، التهامه ١٧٢٦ عام يف باإلعدام عليه ُحكم
وتنظيم بتدبري يقوم كان أنه املشنقة) حبل عىل وهو أكده ما (هذا مقتنًعا كان املذكور
ممزوًجا خمًرا بإسقائهم أوًال يقوم كان لشباب املال لقاء جماعية اغتصاب عمليات
باإلمكان ليس الباستيل.4 سجن يف أشهر بضعة قضاء عرب رشكاؤه نجا وقد بأفيون.

مجملها. يف والسجالت، الوثائق باحرتام إال التاريخ كتابة
عالم إىل باالنتماء عليها املحكوم الجنسية املمارسات استكشاف لعملية استكماًال
ييل والفجور. البغاء — ذكره سبق ما إىل — فوكو يضيف الكالسيكي، العرص يف الالعقل
الدينية باملقدسات باملس أو والقذف بالتجديف سواء املقدسات، بتدنيس املتهمون ذلك
أن نود وأخريًا، االعتقال». «عادات ضمن أيًضا هؤالء ُوِضع حيث الحرمات، وانتهاك
الذين واملشعوذين، السحرة قضية معالجة إىل الحًقا يتطرق حني فوكو تتبع من نتمكن
حدوث إىل أدت فعلية خطوة اتخاذ تم هنا، كذبة». «سحرة العقل، عرص يف أصبحوا
يؤكد فوكو أن بيد القانون. صعيد عىل األقل عىل العقول، يف يكن لم إن وثورة، انقسام
«وفًقا إال عليه يُحَكم يعد ولم تدنيسيٍّا»، عمًال وال جريمة، يعد ال ذاته «يف السحر أن
العقالنية، دالالت أي عن وبعيًدا الشيطان عن بعيًدا العقل.» غياب من عنه تكشف ملا
كفر جريمة باعتبارها العام القانون بموجب تتم الدجالني املشعوذين معاقبة أصبحت
القديم، النظام رشطة وباألخص القديم، النظام فإن وهكذا مقدسات. وتدنيس وإلحاد
التعامل يف الرصامة جاءت هنا ومن جنونًا، والشعوذة السحر يف اآلن بعد يريا لن
وفًقا والتي فوكو، ميشيل أطروحة يخدم أن شأنه من الخلط هذا مثل أن غري حيالهما.
أصبح حيث وصوره؛ أشكاله بجميع الجنون إصالح يف للحجز الرئيس الخيط يكمن لها

احتمالها. يمكن ال للعقل سلبية صورة أنه عىل إليه ينظر
عن عرش السابع القرن يف الحديث تاريخيٍّا الخطأ من لنا يبدو ذلك، إىل باإلضافة
الطب منظور من «يُفرسَّ لم الخطاب هذا أن نرى سوف العواطف. بشأن جديد خطاب
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االحتجاز. بقضية صلة أي البداية يف له يكن ولم عرش، الثامن القرن نهاية يف إال النفيس»
وضع فوكو أيريد يرام. ما عىل يسري ال — نظرنا وجهة من — أمٌر هنا يوجد الواقع، يف
سنرى واالعتقال؟ الحجز عمليات تستهدفهم الذين الحمقى أولئك جميع بني املجانني
يوًما تكن لم أهمية الحركة هذه إىل يعزي الكاتب كون عن النظر برصف الحجز، أن
تعود متأصلة مشكلة مواجهة إىل وإنما الجنون، قضية معالجة إىل يهدف يكن لم لها،
املجنون شخصية يُظهر أن يف فوكو أيرغب والترشد. التسول يف متمثلة بعيد وقت إىل
املجنون أن رأينا لقد القداسة؟ صفة عنه امُلبَطل املجنون وباألخص مفاجئ؛ نحو عىل
طابع إضفاء قطُّ يجِر لم وأنه القديمة، العصور أوائل منذ موجوًدا كان املريض باملعنى

الغربية. مجتمعاتنا يف عليه القداسة
عن نمتنع كنا وإن حتى الصعوبة، بالغ أمًرا يبدو فوكو خطاب رموز فك إن
بسياق جدليٍّا مرتبطة كونها من الرغم عىل الخاطئة، والتفسريات التناقضات إبراز
«ساخط» مصطلح فوكو يطلق املثال، سبيل (عىل منه املستخلصة وبالرباهني الخطاب
الثائر، املجنون عىل للداللة التعبري هذا يُستخدم بينما تمييز، دون واملجرم املجنون عىل
وهكذا «جنون»). بمعنى هي التي furor للكلمة الالتيني األصل إىل بالرجوع وذلك
عىل اآلخر، مع أحدهما التداخل عن ان يكفَّ ال عرش والثامن عرش السابع القرنني فإن
اعتُمدت ولذا باالحتجاز؛ يتعلق فيما تماًما مختلفتني فرتتني يمثالن كونهما من الرغم
إسكريول، عن وباألخص وديبورت وهوارد تونون عن الحق) وقت (يف الصادرة التقارير
حيال والغضب باالستياء كاتبيها شعور عن تعرب إنسانية ترصيحات عىل تحتوي والتي
احتجاز بموضوعية تصف مصادر باعتبارها الحجز، ملؤسسات املرتدي اإلنساني الوضع
ظل يف إال تنشأ لم التي املبهمة، الطبية» «الحساسية تلك تأكيد يتناقض كما املجانني.
الوضعية للفلسفة نتاًجا ستصبح التي الطبية الجنون حالة لتأكيد كتمهيد القديم النظام
فقهاء عاَلم إىل ً خطأ فوكو ينسبه الذي االكتشاف مع عرش، التاسع القرن مطلع يف
الذي نكرر، كما التفكري، ذلك الجنون، بشأن أصيل طبي تفكري بنمط واملتعلق القانون

املسيح. ميالد من قرون عدة قبل نعرفه الذي الثراء مع بدأ
يف يجمع الكالسيكي بالعرص ا خاصٍّ ابتكاًرا عقليٍّا املختلني عالم سيكون ثم ومن
ارتباًطا به مرتبَطني االثنان هذان يكون بحيث السلوك، واضطرابات الجنون بني طياته
بأن القائلة الفكرة الرأي هذا من عزز وقد أخطاء. من عنه يصدر عما ومداننَي وثيًقا
الجنون يكون بحيث األخالقي، الحكم يتبعان كانا الكالسيكي العرص يف والجنون العقل
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فوكو ويستفيض إنساني. بأسلوب معالجته يمكن ال ولذا إنسانيٍّا»؛ ال سلوًكا «حتًما
«يف قائًال: وقيود، أقفاص من يرافقها وما للمجنون الحيوانية الطبيعة عن الحديث يف
مدويًا تجليًا للمجنون] الحيوانية الطبيعة [أي الطابع هذا شكَّل الكالسيكي، العرص
يف منها تحققنا وقد تامة. أكذوبة هذه مريضة.» غري ذاتًا باعتباره املجنون داخله تحدد

القديم. النظام إىل بالنسبة عينه األمر سنفعل كما الوسطى، القرون
املختل اعتقال «إن فوكو: لدى محورية ولكنها عمومية، أكثر أخرى فكرة هناك
الالعقل إمكانية عن يكشف ولكنه الجنون، واقعة من يحد املهرطق أو املنحرف مع عقليٍّا
التغلب الحجز ممارسات حاولت ما هو والكوني، املجرد شكله يف التهديد، وهذا األبدية.

عليه.»
(االعتقال االحتجاز قضية جانبًا فوكو ميشيل ينحي أطروحته، من الثاني الجزء يف
العرص يف الجنون معرفة بشأن املعريف اإلبستمولوجي التفكري يف ليتعمق الكبري)
الذي الجنون أن فوكو يؤكد األنواع)، حديقة يف (املجنون األول الفصل يف الكالسيكي.
بمفهومه الجنون عن بالفعل نتحدث نحن املرة (وهذه عرش الثامن القرن يف سائًدا كان
«الفصل عىل القائم الجنون لذاك بصلة يمت ال صفائه»، من الكثري «فقد والذي امَلَريض)،
تحليل عىل صعوبة دون ينفتح التصنيفات فضاء «فإن وهكذا النهضة. عرص يف الصارم»
ال املوقع، هذا عىل للحفاظ داخله.» من ذاتي بشكل موقعه يجد بدوره والجنون الجنون،
بني الفصل حول التساؤل «إن القديمة: العصور يف جديد من الروح مرض حجب من بد
استناًدا حديثًا استريادها تم قضية إنه الكالسيكي، الطب داخل يولد لم والجسم الروح
الجسم يضع الذي «اليشء ذلك من بجعله فوكو يؤكده ما وهو فلسفية.» قصدية إىل
تجربة إىل نسبيٍّا، متأخر بشكل أضيفت، «إشكالية تساؤل»، موضع كليهما والروح
لم الطبية النوزوجرافيا يف الجنون إدراج إن جانبًا». «تركها إذْن يربر مما (!) الجنون»
بجرة القدماء مساهمة شطب يف صعوبة يجد فوكو أن بيد عرش. الثامن القرن يف إال يتم
بسيطة» اصطالحية «مفاهيم وضع يف تتلخص كأنها الهامش، عىل إليها، ويشري قلم
النتاج تمثل والتي النفيس، املرض بشأن الرائعة الفكرية النظريات اختزال تم هكذا، (!)
هذه يف غريهم وكثريين وجالينوس وسينيكا ولوكريسيوس وأرسطو ألفالطون الفكري

العبارة.
يف واملريض الطبيب بني «املواجهة عن بالحديث الثاني الجزء هذا فوكو يختتم
الحجز كان كما أنه، موضًحا ومرىض»)، «أطباء الرابع: (الفصل للعالج» الخيايل العالم
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النظرية بني حقيقي تواصل هناك يكن «لم كذلك الطب، عن منفصلني واالستشفاء
إىل قبل من رأينا ذلك، من العكس عىل نفسه. العلمي املجال هذا داخل والعالج»
بالنظريات وثيًقا ارتباًطا ومرتبطة قديمة للجنون العالجية املمارسة كانت درجة أي
املكملة األدوية أو امُلَفرَِّغة العالجات كانت حيث البرشية: األخالط نظرية سيما وال الطبية،
للسيطرة تُستخدم اإلخالفية املعالجة طرق وكانت الكمية، االضطرابات لعالج تُستخدم
لالستجابة النظري االتساق عىل للتأكيد حاجة هناك ليست النوعية. االضطرابات عىل
لدى هذا من أي يظهر لم للفاعلية. مرادًفا بالرضورة ليس االتساق هذا أن بيد العالجية،
أطروحته. يف يقدمه وما تتعارض االستمرارية هذه مثل أن بالطبع، رأى، الذي فوكو
هذا يف مذكًرا العالجية، الطرق لهذه الوهمي الطابع عىل التأكيد هو يهمه كان ما فُجل
الخربق، (حتى الجنون تاريخ يف قط وجود له يكن لم «ترياق» إىل باللجوء الصدد
دواءً كونه من انتقل إنما ناجًعا، ترياًقا قط يشكل لم الفونتني، لدى ذكره تكرر الذي
سبق ما إىل فوكو يضيف كما رمزية). صورة مجرد كونه إىل املفعول قوي مطهًرا
املختلفة الشعبية واملكونات القديمة، العصور منذ املهدئة بخصائصه املعروف األفيوَن
الطبية البحوث يف ذكرها ورد التي الكريمة) واألحجار الجماجم، عظام مسحوق (مثل
اهتمام يثري ما حال، أي عىل الزمن. ذلك يف الدوائية واملستحرضات بالصيدلة الخاصة
بحثه من الفائدة فما (وإال، واملقرر الثابت الطب تاريخ استعراض هو ليس الفيلسوف،
يف العالج طرق يف الزمن، تعاند حية ظلت التي الرمزية «املخطوطات وإنما وتناوله؟)
عند مطوًال سنتوقف الجنون»، «معالجة يتناول الذي الفصل يف الكالسيكي.» العرص
الثامن القرن يف وجودها فوكو ينفي التي املعنوية املعالجة لبحث وخاصة املسألة، هذه
واملذهب «األخالقي» االتجاه إطار يف عرش التاسع القرن سياق يف باألحرى ليضعها عرش،
النفس)، (علم يْكولوجيا السَّ «ستنتظم حيث األسايس)؛ هدفه يشكل ما (وهو «الوضعي»

العقاب.» حول للشفاء، وسيلة باعتبارها

النفيس الطب لظهور ُكرِّس فقد فوكو، ميشيل أطروحة من واألخري الثالث الجزء أما
لذلك، الوقت يحني عندما بالتفصيل نقرؤه وسوف الوضعي». عرش التاسع «القرن يف
مخطط عىل طويلة، زمنية فرتة عىل املمتدة الدراسة هذه يف الحفاظ، عىل منا حرًصا
ضمن امُلَؤلَّف هذا يف املتمثل للفيلسوف الفكري النتاج وضع أيًضا وسيتعني بحت. زمني

و١٩٧٠. ١٩٦٠ عامي بني فيما امتدت التي النفيس للطب املضادة املوجة نطاق
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واملتمثل الصاعقة وقع له كان الذي املفاجئ الحدث ذلك الكبري»، «االعتقال عن ماذا
عام يُعد هذا؟ بكل الحمقى عالقة وما ١٦٥٦؟ عام يف بباريس العام املشفى إنشاء يف
بالبحث عنده التوقف يستوجب مما النفيس؛ والطب الجنون تاريخ يف ا هامٍّ عاًما ١٦٥٦
نقًشا تحمل لوحة انترشت تقريبًا، نفسها الفرتة يف العميق. واالستكشاف والتقيص
الحجاج «معلم التايل: العنوان تحمل وكانت واألملانية. والهولندية الفرنسية باللغات
قصري متسوًال الصورة هذه يف نرى املاكرين»، امُلْعَدمني دير رئيس حرضة التنابلة،
واسعة قبعة عن عبارة الحج، بزي أشبه غريب بلباس متشًحا وماكًرا، ُمْلتَحيًا القامة،
الشعري بالبيت الرباعية تبدأ جاك. سان محار هيئة عىل كثرية بزخارف مزدانني ووشاح
الصور من وغريه الكاريكاتوري الرسم هذا برتاٍخ!» يصيل غريب حاج من له «يا التايل:
مع متوافقة غري تبدو املسيحية أوروبا أرجاء طافت التي الساخرة والرسوم الهزلية
كانت التي واإلحسان، الخري لفعل املتقدة الحماسة مع تماًما ومتناقضة اإلنجيلية، الروح
الفقراء إىل تنظر كانت والتي الوسطى، القرون يف األوىل املشايف إنشاء وراء أساسيٍّا دافًعا

حدث؟ فماذا املسيح. جسد يف متأملة أعضاء باعتبارهم

املتسولني احتجاز

وبصحة البنية سليم اإلنسان كان إذا الترشد وحظر التسول بمنع الخاصة القرارات إن
ثيودوسيانوس مدونة يف بالفعل ماثلة فنجدها الزمن. من بعيدة فرتة إىل تعود جيدة
هذه أثريت ،١١٦٦ عام ويف القانونية. شارملان وثيقة يف أو عاجزين)، ليسوا (املتسولون
إنجلرتا، ملك الثاني، هنري عهد يف عقدت التي كالرندون جلسات سياق يف القضية
التصدي أجل ومن بالفقر، املتعلق الخطاب حيال القضائية السلطة تعزيز إطار يف
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بدءوا الذين املترشدين عدد تزايد أعقاب يف عددهم كثر ممن السيئني الفقراء النتشار
القرن يف ليزيو أسقف أوريسم، نيقوال كان بها.1 واالستجداء للتسول املدن عىل يتدفقون
يرض الفقر أن يرى االقتصاد؛ وعالم والفيلسوف أرسطو، مؤلفات ومرتجم عرش، الرابع
الرهبانية املتسولني جماعات إجبار من بد ال أنه يعتقد كان كما إليها، وييسء بالدولة
(والعكس السياسية الحياة أوساط يف استحسانًا النظريات هذه لقيت وقد العمل. عىل
فرنسا، ملك الثاني جون أصدره الذي املرسوم ذلك املثال، سبيل عىل نذكر صحيح)،
والفائدة» النفع «عديمي األشخاص فيه أمر والذي ،١٣٥٠ عام يف الطيب، بجون الشهري
كانت كما والتمدن، التحرض يف أوروبا أجزاء بقية إيطاليا سبقت وقد باريس. بمغادرة
البندقية مدينة أصدرت عرش، الرابع القرن من فاعتباًرا الترشيع. مجال يف كذلك متقدمة
ويف املشايف. يف اإلقامة عليهم وتفرض الشوارع، يف الترشد املتسولني عىل تحظر قوانني
عن مسئولة تكون بحيث ميالنو، يف بالفقراء والرب للتقوى هيئة تأسست ،١٤٠٦ عام
دور يف السبيل) عابري ذلك يف (بما الفقراء وضع نفسه الوقت ويف املساعدات، تنسيق
١٤٤٨ عام يف بميالنو العام املشفى إنشاء قبل متبًعا كان الذي اإلجراء وهو الضيافة،
أعقبه ثم ،١٤٤٧ عام يف ا بريشَّ يف آخر مشًفى إنشاء جرى قد أنه بالذكر الجدير (ومن
الذي العام املشفى مصطلح فإن وهكذا .(١٤٤٩ عام يف برجامو يف آخر مشًفى بناء
وإنما اليوم، نعرفه الذي باملعنى سجنًا وال مشًفى ال يعني يكن لم الوقت ذلك يف ظهر
استقبالهم يتم كان حيث واملتسولني؛ املترشدين تُؤوي مؤسسة باعتباره تعريفه يمكن
االزدواجية هذه إطار وداخل اإلحسان-القمع، ثنائية ستنشأ وهكذا بالقوة. عليهم واإلبقاء

تدريجيٍّا. األول املصطلح عىل الغلبة الثاني للمصطلح ستكون
املصائب أدت عرش، السادس القرن من األول النصف ويف الوسطى القرون أواخر يف
يتعلق فيما أوروبا. أنحاء جميع يف الفقراء عدد تضاعف إىل الزمان ذلك يف انترشت التي
بما الوقت ذلك يف الفقراء عدد بروديل فرناند يُقدِّر املتوسط، البحر حوض بمنطقة
هؤالء ليس بالطبع، السكان. من ٪٢٠ يعادل ما أي مليونًا؛ و١٤ ١٢ بني ما يرتاوح
كانت ملا العدد، هذا ُعرش إال هناك يكن لم لو حتى أنه بيد ومتسولني، مترشدين جميعهم
املترشدون؟ هؤالء هم َمن حدة: أقل لتصبح — بالتبعية طرأت التي — الرشطة مشكلة
البطالة من يعانون الذين األفراد — الحرص وليس املثال سبيل عىل — الفئة هذه تشمل
الواعظني، أو زائفني، أم حقيقيني أكانوا سواء والحجاج «املحرتفني»، والعاطلني املوسمية
واملكفوفني، واملعوَّقني، الهرمني»، و«الشيوخ والعاهرات، املشتتني]، [الجنود و«األوغاد»
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املختلني نجد األخرية الطائفة هذه بني (ومن «امُلشوَّهني» من وغريهم بالجرب واملصابني
أوروبا إىل هاجروا الذين والغجر «املرصيني» والبوهيميني، بالرصع)، واملصابني عقليٍّا
األصلية، مواطنهم من وطردهم إقصاؤهم تم والذين الرتكي، الغزو أعقاب يف الغربية
املهجورين واألطفال الطريق»، و«مراقبي والخسة بالوضاعة املتَِّصفني الحقراء والفرنجة

إلخ. …
فكان املترشدين: هؤالء إىل اللوم من الكثريَ والنُّخُب العامة السلطات وجهت وقد
نرش الذي الجديد الوافد ذلك الزهري، أو الطاعون جلب يف السبب باعتبارهم إليهم يُنظر
التسول وأقلها الجرائم أنواع كافة ارتكاب عن مسئولني وباعتبارهم والدمار، الخراب
حصص بتوزيع املتعلقة التمرد حركات يف واملشاركة بالتهديد)، (أي وقاحة» «بكل
لصالح والتجسس بل عامة، بصفة الشعبية االنفعالية» «الثورات جميع ويف الحنطة
بال يعيشون أنهم أولهما: أساسيان؛ انتقادان إليهم ه ُوجِّ باألخص ولكن خارجية. جهات
أهمية: األكثر السبب وهو وثانيهما، والهرطقات). البدع نرش وراء يكونوا لم (إن دين
للنظام التدريجي االنهيار إىل أدى للفقر السلبي» «املنظور هذا وكساىل. النفع عديمو أنهم
والتَّصدُّق) التسول تدين (الكالفينية اإلصالح ِفَكر أن سيما وال الفردية، للصدقة التقليدي
جديدة أيديولوجية «بدأت وهكذا الكاثوليكية. الدول إىل وامتدت واسًعا انتشاًرا شهدت
جوتن). بيري (جون بالصدقة» املتعلقة القديمة الالهوتية النظرية تتعارضمع لالحتجاز
يقع وإال روما، يف التسول بمنع باباويٍّا مرسوًما يصدر الخامس بيوس البابا نَر ألم
ألم الشاقة؟ باألشغال أو بالنفي أو بالسجن، معاقبته وتتم القانون طائلة تحت املذنب

الخالدة؟ املدينة يف للفقراء معزل إنشاء يف أيًضا يفكر
جميع يف الكنيس االختصاص محل تدريجيٍّا تحل العامة السلطات بدأت وهكذا،
املساعدات تقديم وتفويضمسألة املشايف، علمنة التالية: اإلجراءات خالل من أوروبا أنحاء
أن القول خالصة الكربى. املدن يف للصدقات مكاتب وإنشاء املحلية، الدوائر قضاة إىل
من أصبح ثم، ومن جوتن)؛ بيري (جون العام» النظام تمس مشكلة أصبح املدقع «الفقر
املعونات َمْرَكزة التالية: التدابري باتخاذ وذلك اإلحسان، عملية وتنظيم مراقبة الرضوري
مجالس من الصادرة القرارات أو امَلَلكية املراسيم ومضاعفة املشايف، تنظيم وإعادة
(وفًقا إقامتهم محال يف إال الفقراء إعانة وجوب بعدم والقول التسول، منع بشأن البلدية
السيايس-اإلداري التيار أن يعني هذا هل .(١٥٦٦ فرباير يف الصادر موالن، ملرسوم
يف عليه هي ما عىل الحال تبقى ولن ال، بالطبع الديني؟ التيار عىل بالفعل تفوق قد
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النهضة عرص يف املقدسة الكتب إىل الرجوع ذلك، من العكس عىل بل عرش. السابع القرن
نظرية أصحاب لكن املحرومة. الفئات ومساعدة إغاثة أخرى، أمور ضمن يقتيض،
يمكن ال اإلحسان بأن القائلة الفكرة تطوير يف نجحوا ميدينا، أو فيفيس أمثال املساعدة،
الحقيقيني الفقراء بني التفريق رضورة تتجىل ثم ومن تمييز؛ دون يُماَرس أال ويجب
الثانية أما الصدقة، تستحق األوىل فالفئة واألصحاء. العاجزين وبني التسول، ومحرتيف

الحبس. فتستحق
االعرتاض الكتابات بعض حاولت وقد باإلجماع. قبوًال تلَق لم النظريات هذه أن بيد
والفقراء الجيدين الفقراء بني التمييز عمليٍّا الصعب من بأنه بالقول ذلك عىل والرد
مجازفة عىل ينطوي الفقراء عىل والتربعات للمعونات املبارش التوزيع إلغاء وأن السيئني،
شأنها من املساعدات مركزة يف رغبة أي إن (حيث الصدقات َمِعني نضوب إىل يؤدي فقد
نتصدق عندما للخداع نتعرض أننا أهمية فما التقليدية). املمارسة هذه تفرتضحظر أن
أننا، كما يشء يف يعنينا ال األمر الفيالنويف: توماس القديس يقول الفقري؟ نعطي أو

الفعل. هذا عن كمكافأة نناله الذي األبدي الثواب نستحق ال نفسه، باملنطق
يدخل بدأ احتجازهم، وباألخص واملترشدين، الضالني قمع أن يمنع ال هذا ولكن
كان التي روما، يف الحال هي هذه الصدارة. يف إيطاليا برزت جديد ومن التنفيذ، حيز
يقول مونتني جعل الذي الحد إىل إيطاليا، أنحاء جميع من عليها يتدفقون املتسولون
حصته يأخذ كان فرد، «كل إن إيطاليا»: إىل الرحلة يوميات «دفرت كتابه يف مازًحا
البابا عهد يف مستشًفى أول أُنِشئ ،١٥٨١ عام ويف الكنسية.» البطالة إعانات من
وعاجز متسول بني ما شخًصا ٨٥٠ عن يقل ال ما به واحتُِجز عرش، الثالث غريغوريوس
العامة املشايف هذه تدم لم التأسيس، رافقت التي الحماسية االنطالقة عقب وكفيف.
بصدد روما كانت عرش، السابع القرن نهاية يف مالية. ألسباب ذلك ويرجع طويل، لوقت
للهالكني مأًوى بأنه الناس» «عامة وصفه ما رسعان الذي للفقراء، الثالث املشفى إنشاء
أوفد وقد موته). بانتظار العناية من اليسري إال الشخص ينال ال (حيث منهم امليئوس
الرأي ملواجهة جيفار، األب وهو اليسوعيني، طالئع من واحًدا عرش الثاني إينوسنت البابا
إذا وحتى صحيًحا، ليس الكالم هذا إن قائًال: االدعاء ذلك عىل األخري هذا ورد العام.
التسول. خطيئة عىل عقابًا إال النهاية يف يكون أن يعدو لن األمر ذلك فإن صحته، ثبتت
هي كانت الدولة هذه أن خصوًصا فرنسا، يف بقوة نفسها املسألة هذه فرضت
عرش السادس القرن أوائل يف السكان عدد بلغ (فقد أوروبا يف بالسكان اكتظاًظا األكثر
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ورغم األخرى. باملناطق مقارنة كبريًا بها الفقراء عدد كان وبالتايل نسمة)، مليون ١٦
األول فرانسوا امللك والية إبَّان الكفاية فيه بما طويلة فرتة االنتظار من بد ال كان ذلك
مايو ٧ يف الصادر امللكي فاإلعالن الخصوص. بهذا امَلَلكية املراسيم تتضاعف حتى
تتعلق روما، إىل بالنسبة الحال هي كما أهمية، أكثر ملشكلة البداية يف تصدى ١٥٢٦
أمثال السجن يف بها الزج يجري كان التي البرشية النماذج من العديد هناك بالعاصمة.
الورق والعبي اقني، واألفَّ والترصف، السلوك سيئي واألشخاص العاطلني، «املترشدين
عىل القادرين الجسد سليمي والشحاذين والقوادين، هللا، اسم عىل وامُلجدِّفني والنرد،
برملان سار وقد «… التسول غري أخرى بطريقة معيشتهم كسب بإمكانهم الذين العمل
املتسولني بإرسال يقيض قراًرا ١٥٣٢ عام يف أصدر حني نفسه الدرب عىل باريس
وللعمل واملجاري، الشوارع ولتنظيف بباريس، املياه مصارف وتنظيف لتسليك األصحاء
الحرص مع ولكن وإيواؤهم، إطعامهم وسيتم واألسوار. بالحصون املحيطة املناطق يف
مايو ٢٦ يف مماثل ملكي مرسوم صدر وقد اإلمكان». قدَر وقسوٍة بشدٍة «إخضاعهم عىل

بأكملها. اململكة عىل رسيانه تعميم وتم ،١٥٣٧
العام يف أصدر فقد ألبيه، خَلًفا ١٥٤٧ عام يف امُللك توىل الذي الثاني، هنري أما
املعاقني الحقيقيني الفقراء أن فيه أوضح ورصامة قسوة أشد بيانًا الُحكم لتوليه نفسه
سيتم لذا البنية؛ سليمي والشحاذين املتسولني بسبب الصدقات من محرومون جسديٍّا
الذين املرشدين املعاقني وضع وسيتم العامة، األشغال يف العمل عىل املدَّعني هؤالء إجبار
يُظهر العقوبات وتغليظ الحظر لقرارات املتكرر اإلصدار أن غري املشايف. يف لهم مأَوى ال

لها. نهاية ال املعركة هذه أن واضح بشكل
،١٥٣١ عام ففي مركزية: مقرات يف منحرصة املساعدات أصبحت نفسه، الوقت يف
يف روان يف للفقراء مكتب تأسيس تم كما ليون، يف الصدقات لتوزيع العام املركز أُنِشئ
ِقبل من باريس واجتيحت العام. نفس يف باريس يف للفقراء كبري ومكتب ،١٥٣٤ عام
مخاوف هناك وكانت اململكة. أنحاء جميع من يأتون كانوا أنهم سيَّما وال املتسولني،
تعيني يف األعظم االبتكار وتمثل منه». املدينة هللا حفظ طاملا «الذي الطاعون انتشار من
«الفقراء بني ما تنقسم والتي العاجزين، املترشدين من الواسعة للرشيحة خاصة منشأة
املعونات إرسال يتم أن عىل لها التابعني الرعوية املناطق يف إبقاؤهم املراد الحقيقيني»،
الجدير ومن باريس. من طردهم املراد الجسد سليمي واملتسولني إقامتهم؛ مقارِّ يف لهم
منذ مهجورة كانت التي املجذومني)، من (الخالية جرمان سان َمْجذََمة أن بالذكر
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املخصص جرمان سان مشفى إىل وتحولت ،١٥٥٧ عام يف «تأهيلها» أُعيد ،١٥٤٤ عام
أو والتقويم لإلصالح القابلني غري والفقراء والنساء الرجال وإطعام وحجز «إليواء
يكن لم لو حتى — العام املشفى نشأ هكذا … واحتجاز مساعدة العاجزين». أو املعاقني
السادس القرن منتصف يف باريس، يف وباألخص فرنسا، يف — نفسه االسم هذا تحت

عرش.
بشأن يصدر عام قانون أول (١٥٦٦ (مارس موالن مرسوم من ٧٣ املادة تشكل
واالعتناء ورعايتهم إطعامهم يجب منطقة لكل التابعني الفقراء أن نصعىل وقد التسول.
من أكانوا سواء إليها، ينتمون التي القرية أو البلدة أو املدينة، سكان ِقبل «من بهم
نطاق خارج االستجداء أو التسكع عليهم ويحظر بها، القاطنني من أم األصليني سكانها
املراسيم أن عىل أيًضا القانون هذا نص ذلك، إىل باإلضافة إليه.» ينتمون الذي املكان
كما فعله، عن قوله يسهل ما وهو النفاذ، حيز ستدخل املستشفيات بإصالح الخاصة

التالية. العقود يف األحكام هذه تكرار خالل من أخرى مرة ذلك سيظهر
يف ،١٥٢٦ عام إىل تعود والتي املتسولني، العتقال محاولة أول تكررت باريس، يف
امُلحتَجزين». الفقراء «مشايف ب الخاصة اللوائح نرش، باألحرى أو تأسيس، مع ١٦١١ عام
الفقراء جميع «القبضعىل الغرضمهمة لهذا تعيينهم جرى الذين رقيبًا العرشون وتوىل
هذا ولكن البنية، سليمو املترشدون الفقراء هم بالطبع املستهدفون باملدينة». الشاردين
مكان يف شفائهم من امليئوس واملرىض العاجزين إيواء عىل ينص الذي القرار يلغي ال
باريس يف واسع نطاق عىل املتسولني العتقال األوىل املحاولة هذه أن املرجح من منفصل.
إىل واملتبرصة الهجائية امُلذكِّرة يف ورد ما إىل استناًدا هزيل، نحو عىل بدأت قد كانت
الفقراء بشأن («مذكرة عنوان تحت سنوات خمس بعد الحًقا صدرت والتي بعيد، حد
إللزام الشوارع، زوايا يف ملصقات حملة خالل من القضية أُِعدت .(١٦١٧ املحتجزين»،
والغرباء والعاجزين، واألصحاء وامُلْستَْجدين، واملتسولني املتبطلني، والكساىل «املترشدين،
الفتات ُعلِّقت ثم املدينة. بمغادرة لباريس؛ األصليني السكان من ليسوا الذين واألجانب»
تتعلق الرعوية الكنائس يف ألقيت التي العظات أثناء يف إعالنات عن التنويه وتم جديدة
الثالثاء يوم وجودهم رضورة عىل التنبيه مع بقوا، الذين ألولئك استدعاء أوامر بإصدار
املتسولني تعداد كان وقد صباًحا. الثامنة الساعة تمام يف جرمان سان معرض ساحة يف
بني ما يرتاوح سابًقا، إليها املشار القانونية املذكرة يف ورد ملا طبًقا املدينة، هذه يف
رئيس من كلٌّ انتظر وقد .٩١ إال املحدد اليوم يف يحرضمنهم لم ولكن و١٠٠٠٠، ٨٠٠٠
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جدوى. دون ولكن اليوم طوال الساحة، إىل ذهبا اللذين العام، والنائب النواب مجلس
ترجع أن معجزة، بمنزلة األمر «ُعد االختفاء: األفضل من أنه رأوا فقد املتسولني، عن أما
امُلعَدمون، والسائلون املترشدون، منها ينسحب وأن كانت، كما الفقراء من خالية املدينة
من يعانون والذين احتياًجا األكثر الفقراء بادر املطاف، نهاية ويف السيئون.» والفقراء
التايل: النحو عىل احتجازهم ليتم التالية، األسابيع يف أنفسهم بتسليم صحي اعتالل
ال مشَفى بناء يف الرشوع تم حيث فيكتور؛ سان ضاحية يف البنية سليمو الرجال احتُِجز
مارسيل سان ضاحية يف الصغار واألطفال النساء احتجاز جرى بينما (الرحمة)، بيتييه
بعد). فيما عنها سنتحدث (التي الصغرية الدور يف ُوِضعوا فقد العاجزون، أما بسيبيون،
يف ٢٢٠٠ بلغ حتى تدريجيٍّا زاد ثم ،٨٠٠ كان امُلحتَجزين لهؤالء اإلجمايل العدد أن يُرجح
وجه وعىل األصيل، العدد إىل بالنظر نسبي، نجاح ولكنه نجاًحا، يعد ما وهو .١٦١٦ عام
«األشياء مازًحا: ويقول املجهول مؤلفنا يالحظ فكما الزوال. ورسيع وقتي نجاح الدقة
والساَسة ام الُخدَّ ألن نظًرا النهاية!» يف وتضمحل وتذبل البداية يف دائًما تحدث الجيدة
عىل إدارية حرب بشن للفقراء الكبري باملكتب املفوضون قام االعتقال، عمليات قاوموا
هذه أن فسنجد املالية، املوارد نقص ذلك إىل أضفنا وإذا امُلحتَجزين، مشايف مديري
.١٦١٢ عام يف االحتجاز عملية فشل إىل املطاف نهاية تفيضيف كي كافية كانت األسباب
حريتهم. امُلحتََجزون استعاد بينما الظهور عاودت املختفية العنارص أن القول خالصة
للمتسولني بعنف املعادية املذكرة هذه من الكثري استخالص مجازفة دون يسعنا ال
مثرية بتفاصيل الحادة اللهجة هذه خالل من تخربنا ولكنها العاصمة، بهم تكتظ الذين
أو العاجزين بمظهر والظهور للتنكر املتسولون إليها يلجأ التي الِحيَل بشأن لالهتمام
مصابني أو ُعْرٍج أو وُقْطٍع، ُكتٍْع صورة يف يظهرون «البعض التايل: النحو عىل املعوَّقني
مشوهة، وكأنها تبدو برشتهم يجعلون والبعض جسدهم، من متفرقة أجزاء يف بقروح
الكربيت، بفعل ويرقان وتورم انتفاخ آثار ويُحِدثون بهائم، دم جلدهم عىل ويضعون
وسائل من ذلك وغري التناسلية، لألعضاء وبخاصة لجسدهم، مخيفة مناظر ويعرضون
«الفقر»، مصطلح استغالل بهدف يبتدعونها والتي لها، نهاية ال التي والخداع الغش
إحسانهم، من والخديعة باملكر واالستفادة تعاطفهم لكسب الخري فاعيل عىل واالحتيال
أُطلق مكان عن عبارة «هي املعجزات: ساحة تعريف جاء هنا ومن الجميع.» وخداع
مصابني وال ُعرًجا الحقيقة يف يَبدون ال املتسولني الصعاليك أولئك ألن االسم؛ هذا عليه
املقدسات تدنيس جريمة عن أيًضا املذكرة هذه تخربنا الساحة.» هذه خارج إال بقروح
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كانت «لقد والسفاهة: الوقاحة بمنتهى ارتكابها عىل املتسولون هؤالء تَجاَرس التي
والتابعني، الجيش، صفوف يف العاملني ام والخدَّ بالجنود، مكتظة والشوارع الكنائس
أي عن التحدث معه يستحيل الذي الحد إىل املتسولني، والنساء والرجال والفالحني،
ِقبل من مرات أربع أو ثالث للمقاطعة التعرض دون الربانية الصالة تالوة أو أعمال
وما الشديد، بإلحاحهم والضيق لإلزعاج مصدًرا يشكلون كانوا الذين املتسولني، أولئك
الشعب جعل ما وهو األلفاظ؛ بأقذع وسباب هللا، اسم عىل وتجديف شتائم من يطلقونه
وعن والشحاذين، املتسولني من يراه الذي الكبري العدد هذا عن باستغراب متسائًال يتمتم
ال وتراه واإلهانات، النابية باأللفاظ والسباب والتجديف السخط بنربات املليئة أقوالهم
بعض نرشه خرب، إشاعة عن فضًال الحجز، دور يف آخرون يوجد أنه يصدق أن يستطيع

األبواب.» لهم ُفتحت قد بأنه يفيد املذكورين، الفقراء من
«قومية». أصبحت وإنما فحسب، باريسية املشكلة تعد لم موالن، مرسوم إصدار منذ
إحالل «رضورة ب وقىض ١٦٢٥ عام يف صدر الذي ريشيليو بيان الصدد هذا يف نذكر
املرسوم وكذلك للمملكة»، التابعة املدن جميع يف بالفقراء خاصة لوائح وإقرار النظام
«يف ييل: ما عىل ونَصَّ ١٦٢٩ يناير يف صدر الذي ميشو» «قانون باسم املعروف امللكي
باريس مدينتي يف القانون وتطبيق بالنظام االلتزام يتعني ململكتنا، التابعة املدن جميع
أصدره الذي املرسوم إىل باإلضافة الفقراء»، وتغذية ورعاية باحتجاز يتعلق فيما وليون،
بالسجن (الحكم األخري القرار هذا رصامة أن غري ،١٦٣٩ عام يف عرش الثالث لويس
التمرد حركات سياق يف يفرسها ما األقل عىل أو يربرها، ما وجدت الشاقة) األشغال مع
امللك عهد نهاية يف (… ١٦٣٩ ،١٦٣٦-١٦٣٧ ،١٦٣٥) اململكة أرجاء هزت التي الشعبية
أي من أكثر خطرية» «فئة يمثلون باتوا والفقراء املترشدين وكأن بدا عرش، الثالث لويس

مىض. وقت
القرن من األول النصف يف الهامة املدن قامت املختلفة، التعليمات لهذه استجابًة
يف أنشئ حيث ليون؛ مدينة يف بداية حدث مثلما عام، مشًفى بتخصيص عرش السابع
واإلحسان الخري عمل يف نموذًجا يُعد كان الذي البناء ذلك العام. املشفى ١٦١٤ عام
العمل إىل إضافة واقعة، حقيقة كان االحتجاز أن ينفي ال هذا ولكن الغري، ومساعدة
جاء ثم االنفرادي). والحبس البدني (العقاب الصارم والنظام الحرير) (غزل اإلجباري
الفقراء بغرضحجز واإلحسان للرب دار «لتجهيز مرسيليا مدينة عىل ١٦٤١ عام يف الدور
أي يملكون ال الذين املحتاجني من وغريهم اليتامى واألطفال والنساء الرجال املتسولني،

114



العام املشفى

تكليفهم ويتم هللا، مخافة يف وتربيتهم رعايتهم تتم حيث بها، العيش لقمة لكسب وسيلة
بعض يف األخرى العامة املشايف من العديد ُشيدت كما قدراتهم.» مع املتوافقة باألعمال

أهمية. األقل املدن

بباريس العام املشفى تأسيس

الطويلة، الزمنية الفرتة هذه ضوء يف ،١٦٥٦ عام يف الصادر املرسوم دراسة من بد ال
عما املرسوم ذلك فصل الحرصعىل مع املتتالية، الجزئية اإلخفاقات من بمجموعة املليئة
مرسوًما عرشين عن الواقع، يف عددها، يقل ال التي أخرى، مراسيم من تبعه أو سبقه
حكم طيلة — حاولت التي النيابية املجالس وأحكام قرارات عن فضًال تقريبًا، ملكيٍّا
املتسولني باعتقال أوامر وإصدار التسول حظر — جدوى دون ولكن القديم، النظام

البنية. سليمي األصحاء
املدينة هي كانت وقد نسمة. ألف ٣٠٠ بالفعل يبلغ باريس يف السكان عدد كان
عدد كان كم ولكن، نفسه. الوقت يف شهرة واألكثر أوروبا يف بالسكان اكتظاًظا األكثر
الوضع هذا عن نجمت ألف؟ ٣٠ أهو املعجزات؟ ساحات ويف الشوارع يف املتسولني
جرأة أكثر أصبحوا عددهم، كثرة من املتسولني، أن ذلك بالرشطة؛ تتعلق خطرية مشكلة
أن بيد يستجدونه. كونهم من أكثر يومهم بقوت يطالبون وكأنهم فبَدوا قبل، ذي من
الفروند اضطرابات أعقاب يف اململكة أرجاء يف تفشت التي العامة والضجر الكلل حالة
مرتكزة كانت التي السيطرة الستعادة استثنائية؛ فرصة الحاكمة السلطة منحت قد
يدي يف كونها من أكثر وكولبري ومازاران، الَعْرش، َعىل الَويص أيدي يف الوقت ذاك يف
باتت عاًما. عرش ثمانية ،١٦٥٦ عام يف يتجاوز، عمره يكن لم الذي عرش الرابع لويس
ما بقدر إرادتها فرض عليها يكن لم السياسية السلطة أن سيما وال مواتية، الظروف
التي الشخصيات، بعض به تقوم الذي الدءوب للعمل قانونية قوة إعطاء عليها لزاًما كان
الفقراء «مشايف إحياء ملرشوع — ١٦١٢ عام يف حدث الذي الفشل منذ — نفسها كرست
ليست «فشل» كلمة أن غري العام. املشفى اسم بعد فيما سيتخذ الذي املحجوزين»
السادس القرن منتصف منذ موجود جرمان سان مستشفى إن املناسبة. الكلمة هي
دار مثل: الدور بعض بقاء عن ١٦١٢ عام يف بُذلت التي املحاوالت أسفرت وقد عرش،
سيبيون ودار واألطفال، امُلِسنَّات للعاجزات مأًوى عن عبارة وهي (الرحمة)، بيتييه ال
للعاهرات، (املعونة) سوكور بون ودار واإلعاقات، العاهات ذوي أو الَعَجَزة للمسنني
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السجاد مصانع يف بالعمل اليافعني الصبيان إلحاق يجري كان حيث سافونري؛ ودار
الفئات هذه بني صارم فصل أُجري أنه إىل عابر بشكل اإلشارة وتجدر واملفروشات.

املختلفة.
أعمال حركة موجة مع نشاطهم املتسولني اعتقال سياسة أنصار استعاد أخريًا،
وهكذا و١٦٤٩. ١٦٤٠ بني ما الفرتة يف خاصة فرنسا، يف نمت التي واإلحسان الخري
«متاجر إنشاء يف املساهمة عىل ،١٦٥١ عام يف يحرصون، بارزين باريسيني قضاة رأينا
املقدس)، (القربان ساكرمن سان جماعة به اضطلعت الرئيس الدور ولكن خريية»،
رسية ما نوًعا كانت التي — هذه الكاثوليكية العمل فلجنة .١٦٢٩ عام يف أُنشئت التي
التسول اجتثاث عىل العمل يف يتمثل معني مرشوع أجل من جهودها كل كرست —
املرة. هذه بنجاح ولكن العام، املشفى إنشاء باختصار يعني مما البطالة؛ عىل والقضاء
عىل وكانت ريشيليو الكاردينال أخت ابنة وهي إيجويون، دوقة أن بالذكر الجدير ومن
أرست، التي فهي الصدد. هذا يف رئيًسا دوًرا ستلعب ساكرمن، سان بجماعة وثيقة صلة
بومبون من كلٍّ اهتمام أثارت ثم مارسيليا، يف جالري مستشفى دعائم ،١٦٣٤ عام يف
املالية، وناظر العام النائب فوكيه، ونيقوال بباريس، النواب مجلس رئيس بليافر، دو
هذا أن كثريون رأى ذلك، ومع باريس. يف كبري عام مشًفى تأسيس مرشوع بخصوص
ما تأييد عن بعيًدا األتقياء.» يراود يقظة «حلم بأنه ووصفوه للتحقق قابل غري املرشوع
نرشح أن املهم من يكون ربما االعتقال، اخرتع الكالسيكي العرص بأن فوكو ميشيل قاله

كالسيكية. منها أكثر باروكية ١٦٥٦ محاولة كانت كيف
عىل ينص ملكي مرسوم صورة يف ١٦٥٦ أبريل يف الصادر امللكي اإلعالن جاء
هذا يبدأ وضواحيها.» باريس مدينة ومتسولو فقراء فيه يوضع عام مشًفى «إنشاء
اتُّخذت التي التدابري بفشل وواضح رصيح بشكل وتعرتف تقر طويلة بديباجة اإلعالن
وخاصة الفوىض»، أشكال كل مصدر باعتبارهما والبطالة التسول املايض«ملنع القرن منذ
املالية املوارد نقص إىل اإلخفاق هذا يف السبب ويرجع .١٦١٢ عام يف االحتجاز محاولة
إىل املتسولني انحالل «وصل األمور. زمام لتويل الكفاية فيه بما قوية قيادة وجود وعدم
إذا الدول عىل هللا لعنة تستثري التي الجرائم كل يف انغماسهم بفعل القصوى حدوده
يعيشون كانوا املتسولني هؤالء من العديد أن عن فضًال األعمال»، لهذه حد يوضع لم
الخريي الدافع إىل «استناًدا املسألة هذه إىل االعتبار بعني نُِظر وقد الدين. من غفلة يف
باعتبارهم املتسولني الفقراء هؤالء إىل ننظر (إذ بوليسية»؛ ألوامر «تنفيذًا وليس وحده»
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هذا عن بعيًدا للدولة.) نافعني غري أعضاء باعتبارهم ال املسيح للسيد األحياء األعضاء
مروق عن بإسهاب للحديث الديباجة هذه يف املخصص الجزء فإن الرائع، التمهيد
وأطفالهم زواج، دون يقيمونها التي وعالقاتهم للشعائر، واحتقارهم املتسولني، وزندقة
هي تكن لم الخري وعمل الرب مسألة أن — ذلك من الرغم عىل — يُظِهر دين؛ امُلَعمَّ غري
التدين» شديد «مسيحي مللك يمكن كيف تدابري. من اتخاذه تم ما وراء الوحيد الدافع
يف الحكام) من يختارونه ملن الباباوات يمنحها كان للفخر مدعاة رشفية صفة (وهي
اضطهاد فيها يجري بدأ مملكة ظل ويف قدرته، وتعلو هللا قوة فيه تتمجد زمن سياق
إزاء تسامًحا يُظِهر أن الَجنْسينية؛ مذهب معتنقي ومالحقة الربوتستانتية الطائفة أعضاء
االستمرار يمكن كيف للدولة؟ نافعني أفراًدا ليسوا الذين أولئك املتسولني، ُكفر فضيحة
أناس «فهم الكنائس، يف للمقدسات وتدنيسهم املتسولني هؤالء وتجارس وقاحة تحمل يف
زواج، دون من ويتساكنون الوقت، طوال يزنون املسيحية، مظلة تحت كوثنيني يعيشون
هذا الفقراء]، وتهذيب [تغذية جنسية»؟ مجتمعات ضمن مختلط بشكل يعيشون أو
إنشاء بذكرى احتفاءً ُصِنعت التي التذكارية للميدالية اآلخر الوجه عىل نقرؤه سوف ما

العام. املستشفى
بخصوص املعتادة األوامر إال يشء ال ١٦٥٦؟ مرسوم عليه ينص الذي ما ولكن
يف جديًدا أمًرا يعترب ما أن غري واعتقالهم، املتسولني عىل القبض وإلقاء التسول منع
الذي وعددها العام، املشفى اسم تحمل التي املؤسسات احتلتها التي األهميُة هو الواقع
ال ثابتة دخول تخصيص هو أيًضا جديًدا أمًرا يعد ما الحني. ذلك منذ يتزايد أخذ
هذه نشاط تمويل عىل — املنتظمة التربعات عن النظر برصف — قادرة بها يستهان
املتزامن اإلعداد خالل من الفعالية يف الرغبة هذه تتجىل ذلك، إىل باإلضافة املؤسسات.
كانت التي املستهدفة الفئات هي ما أفضل بشكل نتبني أن عىل مساعدتنا بغرض لالئحة
سليمي أكانوا سواء كافة املتسولون الفقراء التايل: النحو عىل العام املشفى يف تُحَجز
إال سالبيرتيري يف قبولهم يتم (لن املتزوجني أولئك باستثناء ولكن عاجزين، أم البنية
مرض بأي املصابني من غريهم أو التناسلية باألمراض واملصابني واملجذومني، الحًقا)،
ريثما العام، املشفى يف مؤقتة بصورة إال املكفوفني املتسولني استقبال يتم لن معٍد.
الحمقى، أما وإنكورابل). فن (كانز لهم يَىص ِخصِّ أُِعدت التي املؤسسات إىل ينضمون
للرعاية مكاٌن به يُقَصد يكن لم «فاملشفى» ذكرهم؟ ينبغي ولَِم ذكر، أي لهم يِرْد فلم
باملشفى املرىض حيال املتبع اإلجراء أن ذلك عىل والدليل صحيح، هذا الطبية. والعناية
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وإما ديو، أوتيل إىل — للعالج تلقيهم فرتة خالل — نقلهم إما يجري بأن يقيض العام
رفقائهما من واثنان جراحان سيقوم (حيث العام للمشفى التابع املستوصف يف وضعهم
الحمقى أن الحال واقع ولكن مجانًا). وخدمتهم املرىض هؤالء رعاية عىل الصيادلة

مرىض.
فيكتور، سان ضاحية وملجأ بيتييه، ال دار من يتكون العام باريس مشفى كان
ومشفى اللُّقطاء األطفال مؤسسة عىل بالتبعية اشتمل ثم سافونري، ودار سيبيون، ودار
مؤسسة احتلت وقد وبيَسْرت. سالبيرتيري وهما رئيستني؛ منشأتني سيما وال القدس، الروح
لويس عهد يف أنشئت التي الصغرية الرتسانة أرايض من شاسعة مساحة سالبيرتيري
السني. نهر من األخرى الضفة عىل الصغرية، للرتسانة املقابلة الجهة يف عرش الثالث
فيما أصبح البارود، ملح لصناعة البداية يف مخصًصا كان الذي الفسيح، ع امُلَجمَّ هذا
بعض عىل ع امُلَجمَّ هذا يحتوي العام. للمشفى امللك وهبه حينما بالكامل مهجوًرا بعد
عىل يجري كان العمل ولكن متداعية. بحالة جميعها ، وُمَصىلٍّ و«قرص» الغلة، مخازن
«رأينا :١٦٥٧ أبريل يف هولنديني» شبان مسافرين «يوميات بذلك تشهد كما وساق قدم
أجل من بيتييه وال بيَسْرت نسق عىل ُخصصت التي الصغرية، الرتسانة من بالقرب
كثرية استعدادات الشوارع، يف الكسل بدافع يتسولون الذين واألشخاص الفقراء احتجاز
القش وأفِرشة ة، األِرسَّ هياكل من كبري عدد تجميع بالفعل جرى قد كان امُلْعِوزين: إليواء
قائًما بعضها كان التي املتنوعة الكبرية املباني عىل األغراض هذه وُوزَِّعت والحشايا.
فقري. خمسمائة أو أربعمائة نحو الفقراء عدد بلغ إنشاؤه. جرى اآلخر والبعض بالفعل
يعانوا أن يف رغبة هناك تكن لم أنه عىل يدل مما املطابخ؛ يف كبرية أواٍن ُوضعت وقد
سالبيرتيري، بعد حياته.» يف املرء يراها أن يمكن منشأة أجمل إنها التغذية. سوء من
املؤسسة «هذه التايل: النحو عىل بيَسْرت عن الحديث إىل الهولنديون مسافرونا يتطرق
املنزل هذا مارسو. سان ضاحية من كيلومرتات أربعة حوايل بعد عىل تقع دار عن عبارة
ملراقبة مواقعهم يف تعيينهم تم جنود يحرسها عالية جدران بأربعة ومحاط للغاية، كبري

تحدث.»2 قد التي واالضطرابات الفوىض أشكال كافة
كانت أيٍّا املتسولني، جميع يُلزم قراًرا األماكن، تجهيز فور باريس، برملان أصدر
ما الفرتة يف بيتييه ال ساحة إىل بالذهاب سواء، حد عىل والعاجزين األصحاء أعمارهم،
للمشفى التابعة الدور إىل بإرسالهم املديرون يقوم «حتى وذلك ١٦٥٧؛ مايو و١٣ ٧ بني
وتعليمهم، ورعايتهم، وإطعامهم، إيواؤهم، سيتم حيث عليها؛ وتوزيعهم املذكور العام
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وهكذا املذكور.» العام للمشفى التابعة الخدمية والقطاعات واملصانع بالورش وتشغيلهم
من اعتباًرا باريس شوارع يف التسول لحظر تجديد بمنزلة عينه القرار هذا اعتبار يمكن
الرعوية الكنائس جميع يف مايو ٦ املوافق األحد يوم رسمية عظة أُلقيت وقد التاريخ. ذاك
باختصار، اظ. والوعَّ القساوسة جميع إىل نرشة هيئة عىل مضمونها وأُرِسل بباريس،
ملموسة املرة هذه النتيجة ولكن جديد، من يتكرر الذي ١٦١٢ سيناريو أمام نحن
العام املشفى يف متسول و٥٠٠٠ ٤٠٠٠ بني ما احتجاز جرى فقد بالتقدير: وجديرة
بمثل افتتانهم عن الناس وعربَّ انفعال». ذرة دون «من ذلك وكل التالية، الشهور خالل
تعج كانت أن بعد املتسولني من خالية باريس نرى أن ملعجزة «إنها قائلني: اإلجراء هذا
املتسولني من األكرب الجزء انسحب اليوم، ذلك يف باريس وجه «تغري مىض.» فيما بهم
واألشد استجدائه، دون عيشهم كسب يف فكروا فقد حكمة األكثر أولئك أما األقاليم، إىل
هللا عناية إىل يرجع حدث فيما الفضل أن فيه شك ال مما إرادتهم. بملء ُسِجنوا عجًزا
ولم جمة، مشقة دون ينقيض قد أنه قطُّ نعتقد لم ألننا العظيم؛ العمل لهذا وحمايته
إال القبض يُلَق لم الحقيقة، يف النحو.»3 هذا عىل بالنجاح ويُكلل إنجازه يتم أن نتوقع
األصحاء املتسولون كان إذا أخرى، ومرة العاجزين. أي أنفسهم؛ َسلَّموا الذين أولئك عىل
يف وليس الخالء يف األنظار عن تواروا قد باألحرى فهم اختفوا، العمل عىل القادرون

العام. للمشفى التابعة الدور
عىل قويٍّا، التنافس كان البداية، يف العملية. تمويل يف تتمثل أخرى مشكلة هناك
١٠٠ ب يتربع امللك كان (فقد مازاران أو امللكة، أو امللك، ِقبل من ُقدِّمت التي الهبات نََسق
عن منفصل مبنًى يف املتزوجني املتسولني الستقبال ضخًما، مبلًغا يُعد ما وهو فرنك، ألف
املتوقع من كان كما للغاية، كبرية كانت الرضورية النفقات ولكن سالبيرتيري). مؤسسة
للعملية األصلية التكلفة ر تُقدَّ وربما املحتجزين. عدد تزايد مع املرصوفات تتزايد أن
عما املحتجزين عدد لزيادة نظًرا جنيه؛ ألف ٤٥٠ ب باألحرى أو جنيه، ألف ٤٠٠ ب
تضاعفت وقد ،١٦٥٧ عام يف مفقوًدا يزال ال كان املبلغ هذا نصف أن بيد متوقًعا. كان
هذا كل يتناقض العام. الخريي العمل عىل تحث التي النداءات التالية السنوات خالل
امَلَلكية، هذه إن إذ املطلق؛ امللكي الحكم ثمرة يُعترب الذي العام املستشفى فرضية مع
بشكل مسئولة بعد فيما ستكون ،١٦٦١ عام يف سطوتها وتأكدت نفوذها تََرسخ التي
املرشوع ذلك تأسيس رافقت قد كانت التي الرائعة الحماس فورة انحسار عن جزئي
املستشفى إنشاء يف واملتمثل ساكرمن، سان جماعة أطلقته الذي العظيم، الكاثوليكي
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تأثري حيال كولبري بعده ومن وفاته، قبيل مازاران، يساور القلق كان الواقع، يف العام.
كان حيث العام؛ باملشفى اإلدارية الوظائف بجميع تستأثر كانت التي الجماعة، ونفوذ
املناصب يتوىل أن عىل منهجية بصورة كولبري دأب وقد الحياة. مدى يَُعيَّنون املديرون
العلمنة هذه الجماعة. إىل بعيد من وال قريب من ينتمون ال رجاٌل شاغرة تصبح التي
واإلحسان، املحبة حركة إخماِد يف ثم إبطاءِ يف ساهمتا البريوقراطية إقامة إىل النزعة وهذه

العام. املشفى ميالد يف بقوة أسهمت قد كانت التي
جرثومة نشأته، منذ يحمل، كان العام باريس مستشفى إن القول يمكن بإيجاز،
هناك كان وإن حتى — العظيم املرشوع هذا أن عن فضًال االنتكاسية، األمراض من عدٍد
الشخصيات ِقبل «من ُصنِّف — الباهر بنجاحه اليشء بعض ورسيع رسمي ترحيب
لصالبة انعكاًسا كونه من أكثر املخيلة وحي من خطة باعتباره العرص، ذلك يف الحذرة
الحديث من بدًال الباروك لعرص األخرية األضواء عن نتحدث أن يمكن وهكذا القيادة.»4
عىل العزيز — الكالسيكي العرص إن القول يمكن وهكذا الكالسيكي. العرص مجيء عن

تأسيسه. يف أسهم مما أكثر العام املشفى مرشوع أعاق قد — فوكو

األقاليم يف االستشفائية املؤسسات

فيما ملهٌم أثٌر له كان باريس يف العام املشفى إنشاء إن قائلني نكتب أن تقليدي ألمر إنه
التي الحاالت إن إذ فقط؛ جزئيٍّا صحيح القول هذا العامة. املحلية املشايف بتأسيس يتعلق
اتخذتها مبادرة عىل مبنية أيًضا تكن ولم كثرية، األقاليم يف املشايف بناء أسبقية عىل تدل
السلطات إليه بادرت إجراءٍ عىل وإنما بعد، توطدت قد تكن لم التي املركزية، السلطة
حيث املترشدين؛ مشكلة مجابهة أجل من املثال، سبيل عىل موالن يف حدث كما املحلية،
يف عرش. السادس القرن إىل جذورها ترجع ما غالبًا عامة حركة التدابري هذه شكلت
الفقراء جميع عىل القبض «بإلقاء الجالد إىل أمًرا أنجيه بلدية مجلس أصدر ،١٥٨٥ عام
َسبََق األمر هذا أن الجيل ومن الخنادق»، إىل واقتيادهم العمل عىل القادرين األصحاء
عىل روان، يف آخر: مثاًال لنذكر .١٦٢٢ عام يف امُلحتَجزين» «مشفى إنشاء طويل بوقت
املدينة هذه فإن ،١٦٨١ عام إىل يعود رسميٍّا العام املشفى تأسيس تاريخ أن من الرغم
تنظيم يف املتمثلة التدابري ذلك عىل تشهد كما التسول، ملشكلة طويل وقت منذ تصدت
إنشاء أعقبها ،١٦٠١ عام يف الفقراء إليواء دار أول وبناء ،١٥٣٤ عام يف للفقراء مكتب
للمرشدين ١٦٥٠ عام ويف الفقريات، للفتيات ١٦٤٥ عام يف األوىل، االحتجاز مؤسسات
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يف الحجز أن الفئات هذه خالل من بوضوح نرى لألطفال.5 ١٦٥٣ عام ويف الريفيني،
نظري لها ليس املؤسسة فتلك للسجن. الحديث ملفهومنا بصلة يمت ال عرش السابع القرن
يف «البوليس» مفهوم (وفق «البوليسية» املساعدة أشكال من شكًال تجسد إنها إذ اليوم؛
السجن عن البعد كل بعيدة وهي العامة»)، «اإلدارة به واملقصود عرش، السابع القرن

القديم. النظام ظل يف موجوًدا يكن ولم قاسيًا، بدنيٍّا عقابًا يتضمن الذي بمعناه
باريس، يف العام املشفى إلنشاء األوىل الكربى املحاولة فشل أعقاب يف ،١٦١٧ عام يف
باململكة الفقراء لشئون العام واملفوُض وسكرتريُه امللك طبيُب رونودو، تيوفراست كان
إجراءات تعميم اقرتح قد فرانس)؛ دو الجازيت مجلة بتأسيس اسمه يَُخلَّد أن (قبل
عىل دين وامُلرشَّ الضالِّني تدفق استمرار منع بغية اململكة؛ أرجاء جميع عىل الحجز
الرسية، ساكرمن سان جمعيات تأثري إىل السياق هذا يف أيًضا اإلشارة تجدر العاصمة.6
ذاك هو فروعها أقدم أن يبدو والتي باريس، لجماعة مماثًال فكريٍّا نهًجا تتبع كانت التي
فيما ليون يف إحداهما مؤسستني إنشاء عقب وهكذا، ليون. يف تأسس قد كان الذي الفرع
تطبيق تقرر قد كان (حيث ١٦٤١ يف مارسيليا يف واألخرى ،١٦١٣-١٦١٤ عامي بني
أميان التالية: املدن يف عامة مشاٍف ُشيدت عرش)؛ السادس القرن منتصف منذ االحتجاز
وترية تسارعت ثم .١٦٥٥ يف وسينليس وكاين ،١٦٥٠ يف ونانت تقريبًا)، ١٦٤٠ عام (يف
من العديد وبُنيت البارييس، النموذج نسق عىل املرة هذه وسارت ،١٦٥٦ عام بعد الحركة
وكلريمون وإيسودن، ونويون، فلور، وسان وسواسون، بونتواز، التالية: املدن يف املشايف
،١٦٥٨ عام يف وبلوا وتور، وريوم، مان، ولُو وبوفيه، ،١٦٥٧ عام يف وبورج فريان،
املؤسسات هذه معظم … ١٦٦٠ عام يف وموالن وكاليه ،١٦٥٩ عام يف بريسون ومون
ومن املركزية. لتحقيق هدف أي يحركها وال البلدية، املجالس اتخذتها مبادرات نتاج هي
املدن نحو متسولوها يرتاجع للحجز، دار بإنشاء ما مدينة قيام حال أنه بالذكر الجدير
«انترش بها. خاصة مؤسسة إنشاء إىل امللحة الحاجة تزايد لذلك تبًعا تشهد التي املجاورة
الذين أولئك تجاه العامة واإلحسان الخري أعمال ملمارسة يدعو اململكة أرجاء يف عام َجوٌّ

والشقاء.» البؤس من يعانون وصاروا الفاقة بهم اشتدت
من الشمايل النصف بشدة رضبت دورية أزمة وقوع إثر ،١٦٦٢ صيف بداية يف
ترك إىل املجاعة اضطرتهم الذين باملتسولني جديد من باريس مدينة اكتظت فرنسا،
املرسوم تعميم إىل امَلَلكية السلطة دفع ما وهو فيها. يعيشون كانوا التي املقاطعات
باململكة، والبلدات املدن جميع عىل املرة، هذه رسمي نحو عىل ،١٦٥٦ أبريل يف الصادر
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وجود عن الفور عىل اإلعالن هذا يكشف .١٦٦٢ يونيو إعالن إصدار خالل من وذلك
إال البيان هذا يف يُذكر فلم الحجم: حيث من السابق املرسوم وبني بينه اختالف
من املستفادة الدروس جيًدا وََعْت الحاكمة السلطة أن يعني مما العاجزون؛ املتسولون
من هائلة أعداد وجود وسجلت العام، باريس مستشفى يف الخمس االحتجاز سنوات
األصحاء للمتسولني الكثيف الوجود إخفاء درجة إىل األمر ووصل واملعاقني، العاجزين

الصدارة. يف املساعدة مسألة ووضع العمل عىل والقادرين البنية سليمي
ذلك ويُعزى املدن من العديد يف ورق عىل حربًا ١٦٦٢ إعالن ظل األمر بادئ يف
واملجالس األساقفة، بني االختصاص تنازع إىل أيًضا ولكن بالطبع، املوارد نقص إىل
وراء السبب هو وهذا وغريهم. البلديات، وقضاة والُعَمد الطبيعيني، والقضاة النيابية،
بتاريخ صدر الدولة مجلس من بقرار ١٦٦٢ عام يف الصادرة الرسمية األوامر تجديد
وأرفق والنُّظار األساقفة إىل ١٦٧٦ عام يف امللك أرسله تعميمي وبخطاب ،١٦٧٣ يونيو ٣
صعوبات ا حقٍّ توجد امللكي، الخطاب يف ورد ملا وفًقا .١٦٦٢ إعالن من نسخة طيه
تكمن العقبات هذه لتذليل األوىل الوسيلة ولكن العامة، املشايف تلك بإنشاء يتعلق فيما
ولذا املعوقات. هذه عىل التغلب بالفعل نستطيع بأننا قوي إيمان لدينا يكون أن يف
«حتى للمملكة التابعة املدن جميع إىل طويلة مذكرة أرِسلت عام، مرور بعد مجدًدا،
العام، املشفى ببناء أنه إىل اإلشارة تجدر عامة». مشاٍف بناء السهل من أنه الناس يرى
هذه خالل «من العاجزين: مثل مثلهم وعناية، اهتمام موضع جديد من األصحاء أصبح
األصحاء إليها؛ ينتمون التي الفئات كانت أيٍّا العون عىل الفقراء جميع يحصل الوسيلة،
والسجناء، والعار، للخزي مصدًرا باعتبارهم إليهم يُنظر والذين واملتسولني، واملرىض،

واملرتدِّين.» والهراطقة،
اعتباًرا إال اململكة أنحاء جميع يف العامة املشايف إنشاء عمليات تتضاعف لم أنه بيد
املبرشين اليسوعيني، من مبادرة عىل بناء األغلب يف تتم وكانت .١٦٧٠–١٦٨٠ من
كانوا الذين الرؤى وأصحاب املتشككني أولئك إىل بالنسبة أما لالحتجاز. الحقيقيني
عليهم يردون اليسوعيون كان فقد القصري، املدى عىل املؤسسات هذه بفشل يتنبئون
الدافع عىل (أي التقوى» عىل «القائمة املشايف هذه تدم لم لو حتى إنه قائلني برباعة
طوال بالخبز الفقراء أمدت قد ستكون فإنها ساعة، وعرشين أربًعا إال وحده) الخريي
— عرش السابع القرن من األخرية العقود خالل — اليسوعيون سيكون وهكذا ساعة. ٢٤
وترميم إصالح طريق عن أو البناء طريق عن سواء عام، مشًفى مائة من أكثر إنشاء وراء

122



العام املشفى

األرقام؛ هذه مثل تخدعنا أال يجب ولكن بالفعل. الكائنة املنشآت من به بأس ال عدد
إىل باإلضافة واالستمرارية. للبقاء املؤسسات هذه قابلية مسألة ستُطَرح ما رسعان إذ
ال ثم ومن للغاية؛ متواضعة مساحة ذات تكون ما غالبًا املحلية العامة املشايف فإن ذلك،

األفراد. من عرشات بضع إال تستقبل أن يمكن

أوروبا يف الحركة

واسعة أوروبية ظاهرة تعد والقمع املساعدة فيها يقرتن أماكن يف املترشدين احتجاز إن
لتشمل الحركة هذه امتدت حيث إيطاليا، يف الظاهرة هذه رأينا أن سبق فقد النطاق.
١١٠٠ جنباته بني الرسويل املأوى يحتجز كان التي املدن تلك وروما، وتورينو، البندقية،

الفقراء). واألطفال امُلْعِوزين املسنني من (أغلبهم ١٧٢٦ عام يف شخص
التدابري إىل بالنظر للغاية، قديمة ممارسة املتسولني مالحقة أيًضا تعد إسبانيا، ويف
السادس القرن يف عرش. الرابع القرن إىل تعود والتي الصدد هذا يف اتُّخذت التي األوىل
عليها املنصوص اإلجراءات أن عىل يدل مما املراسيم؛ من يُحىص ال عدد صدر عرش،
القرن نهاية يف فرنسا. يف الحال هي كما إسبانيا، يف النفاذ حيز تدخل لم القوانني يف
الليل يف الفقراء تجميع يجري كان حيث الفقراء إليواء مالجئ أنشئت عرش، السادس
وإلحاقها، الرحمة، منازل تأسست كما النهار. أثناء يف الصدقة بطلب لهم السماح مع
األصحاء للمتسولني مخصصة بإصالحيات عرش، الثامن القرن خالل متزايد نحو عىل
املسيحي، للفكر وفًقا الرضوري، من بأنه القائلة الفكرة رسوخ مع وذلك البنية، سليمي
ينتمون الذين أولئك بأن االعرتاف مع املزيفني والبؤساء الحقيقيني البؤساء بني التفريق
هذه كانت الواقع، ويف العامة. والشفقة العطف يستحقون من وحدهم هم األوىل الفئة إىل
إسبانيا تعد األوروبية، البلدان جميع بني من العدد. وقليلة املساحة متواضعة املنشآت
أيتعني ولكن واسع. نطاق عىل االحتجاز فيها يُطبَّق لم التي البلدان من واحدة بالتأكيد

املسيحية؟ املحبة ملفهوم تقليدية أكثر إدراًكا ذلك يف نرى أن
بني ما الفرتة يف والترشد التسول ضد قانونًا ٤٤ صدور إحصاء بإمكاننا إنجلرتا، يف
واإلصالحيات السجون، بني ما وتنوعت االعتقال مراكز تعددت وحدها. و١٤٩٢ ١٣٣١
حد إىل الشبيهة واإلصالح والتهذيب التأديب ومؤسسات باملقاطعات)، صغرية (سجون
الفقراء. لتشغيل دور عن عبارة وهي العمل دور وأخريًا الفرنسية، العامة باملشايف كبري
املؤسسة هذه نجاح عن نتج وقد بريستول. يف للعمل بيت أول أنشئ ،١٦٩٧ عام يف
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األوىل العقود منذ تمتلك، صارت إنجلرتا يف املدن معظم أن لدرجة لها، منافسني ظهور
أضفى أن بعد سيما وال وتشغيلهم، الفقراء إلعالة للعمل بيوتًا عرش، الثامن القرن من
ونصَّ املؤسسة، هذه عىل رسميٍّا طابًعا ١٧٢٢ عام يف األول جورج أصدره الذي القانون
املعونات سجل من شطبه سيتم العمل بيت دخول يرفض شخص أي أن عىل أيًضا
هاتني بني كبري تشابه ثمة الواقع، (يف العمل ودور اإلصالحيات اتَّبعت وقد الرعوية.
بأعمال وتكليفهم لألفراد، كاٍف غذاءٍ تقديم عدم يف يتمثل صارًما نظاًما املؤسستني)
دور بدأت عرش، الثامن القرن أواخر يف عليهم. بدنية عقوبات وفْرض ة، شاقَّ إلزامية
واملعوقني، واملسنني، العاجزين، الستضافة مخصصة للفقراء مالجئ إىل تتحول العمل
سليمي األصحاء من أكثر املعوقني بالعاجزين املالجئ هذه امتألت أيًضا وهنا واألطفال.

البنية.
العمل، ِبدار أو العام باملشفى الشبه قريَب التأديب من آخر نوًعا نجد أملانيا، يف
أُطلق وقد العمل»، «نواقيس حرفيٍّا يعني مصطلح (وهو le schallenwerk يف ومتمثًال
القاذورات والتقاط القمامة بجمع يَُكلَّفون كانوا األصحاء املتسولني ألن االسم هذا عليه
الكريه العمل بهذا بقيامهم إيذانًا صوتًا تحدث بأجراس تزويدهم يتم وكان الشوارع، من
ارتكاب بتهمة أدينوا الذين أولئك يضم كان الذي السجن إىل باإلضافة هذا الرائحة)،
مفصولتني الفئتان هاتان كانت وقد املترشدين، يُؤوي كان كما جنح، أو بسيطة جرائم
جرى التي الحلول عىل األملاني السيايس التنوع انعكس الواقع، ويف املؤسسة. تلك داخل
أكثر وتشغيل إلعالة مؤسسة أنشئت ميونيخ، ففي التسول. مشكلة ملعالجة إليها اللجوء
استُخِدم اليبزيج، يف بيوتهم. إىل يعودون هؤالء كان املساء، حلول وعند فقري، ١٥٠٠ من
١٦٦٨ بني ما الفرتة يف بناؤه أعيد الذي جورج سان مشفى وهو القديمة، املشايف أحد
االنتظار من بد ال كان دريسدن، يف نفسه. الوقت يف وإصالحية أيتام كملجأ و١٦٧١،

للعمل. بيت أول إنشاء لنشهد عرش الثامن القرن منتصف حتى
يسود حيث العمل، دور من قريبة مؤسسات (هولندا) املتحدة املقاطعات يف ظهرت
وضع يف تتمثل العقوبات هذه إحدى كانت والعقوبات. اإلجباري والعمل الصارم النظام
يتعني وهكذا باملاء. ببطء تمتلئ برئ جوف يف لإلجرام العائد البنية السليم املتسول
الوقت يف مكتشًفا الغرق، من نفسه ينقذ لكي توقف، بال املاء يضخ أن املتسول عىل
اختباره تم قد املنهج هذا يكون وربما قيمته. األقل فعىل الجهد مذاق يكن لم إن ذاته
هذه سميت وإيرب، وبروكسل، وجنت، أمسرتدام، يف استثنائية. فاعلية لتحقيق جيًدا
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يف األخشاب، صقل منازل أحيانًا عليها يُطلق كان كما التأديب. بمنازل اإلصالحيات
كان املكسيكية األخشاب من نوع قشط يقتيض كان الذي اإلجباري العمل إىل إشارة
الغزل. بمنازل أخرى دور سميت نفسه، املبدأ إىل استناًدا حمراء. كصبغة يُستخَدم

… وروسيا وبولندا، السويد، إىل عينها الحركة وامتدت
للهدف وفًقا خارجها، منه أكرب املؤسسات هذه داخل املجانني عدد يكن لم بالطبع،
أشبه مفاجئ كحدث ١٦٥٦ مرسوم يأِت لم مًدى أي إىل هذا يبني حال، أي وعىل األصيل.
ال معارصة لغة (التخاذ «تستهدف» تكن لم الحاكمة السلطة أن يوضح كما بالصاعقة،

وخطورة. ُكفر من عنه ينتج وما الكسل، بل «الجنون»، العرص) لروح بصلة تمتُّ

العام املشفى يف عقليٍّا مختلُّون

يف وال املتعددة، املراسيم يف ال لهم؛ ذكٍر أي يِرْد لم هذا؟ بكل املجانني شأن وما
يكونوا لم أنهم الواضح من واملراسالت. التقارير يف وال الداخلية، اللوائح يف وال اإلعالنات،
كما نفسه هو امُلْعِوزين عقليٍّا املختلني وضع أن نجد ذلك، من الرغم وعىل مستهدفني.
املدن هي نادرٌة يوضعوا. أن يجب أين نعرف ال زلنا ما الوسطى. العصور يف كان
تم حيث أومري؛ سانت يف الحال هي كما الشأن، بهذا حلول إىل التوصل استطاعت التي
الرئيس باملشفى ملحق بعيد مبنًى يف عرش، السادس القرن خالل بدايًة، املجانني إيداع
تلك أن بيد القسمني، بني تام فصل هناك كان بالطبع، بالطاعون. للمصابني ومخصص
أدى الذي الحد إىل املحلية السلطات إىل بالنسبة الكفاية فيه بما صادمة بدت الجرية
املعاتيه «إيواء أجل من مستقلة أرٍض عىل املباني بعض بناء إىل — ١٦١١ عام يف —

بهم». واالعتناء
استثنائيٍّا أمًرا يُعد ما وهو — الفرصة ١٥٥٧ عام يف جرمان سان مشفى بناء أتاح
الذي باإلعدام عليه املحكوم ذلك مثل به، األفراد من عدد إليداع املدينة سلطات أمام —
فكره، وتقويم تعليمه، «يَتم لكي هناك ُوِضع ثم بالجنون، بإصابته أخريًا االعرتاف جرى
السابع القرن أوائل يف عنها.» يغفل جعله قد املدقع الفقر كان التي هللا معرفة إىل ه وردُّ
قبل (أي ١٦١٠ أبريل ١٥ تاريخ يف وبالتحديد يومياته، يف هريوار جون ذكر عرش،
العهد ويل «ذهب جرمان: سان مشفى يف مجانني وجوَد امللك)، اغتيال من بالتمام شهر
سان بمشفى املحجوزين املجانني لرؤية والنصف الرابعة الساعة تمام يف امللكة برفقة
ليشكل يكفي بما كبريًا كان الفرتة تلك يف عددهم أن إذْن يعتقد بريه.» دي جرمان
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برول، دو القس املوقر األب أجراها التي الدراسة تؤكد حال، أي وعىل خاصة. فئة
كان ،١٦٣٩ عام يف أنه بريه، دي جرمان سان يف الكهنوتية خدمته فرتة قىض الذي
العديد املذكور املشفى يف «استُقِبل التايل: النحو عىل يجري باملشفى املجانني استقبال
الفقريات من وغريهن يوحنا، القديس بداء املسمى الرصع، بداء املريضات النساء من
عقليٍّا، واملختلني كاملجانني الشوارع يف يتِْهَن الالتي وعقولهن، أموالهن يف املستَلبات
الحقيقة، ويف وعقولهن.»7 صحتهن — الجيدة للمعاملة نظًرا — استَعْدَن منهن والكثري
إضافة الطبية، الدعوة من يشء عىل بقيامها العام، للمشفى خالًفا املؤسسة، هذه تميزت
وجه عىل يشكل جرمان سان مشَفى يكن لم بها. كملحقني وجراح طبيب تعيني إىل
باريس. لفقراء الكبري املكتب مبارشة يتبع كان وإنما العام، املشفى من جزءًا التدقيق
الصغرية، الدور اسم املنشآت تلك عىل أطلق عرش، السابع القرن من الثاني النصف يف
(يف االنخفاض» وشديدة الصغر فائقة بمنازل محاطة كانت ساحاتها ألن هكذا «سميت
«مسكني ٥٠٠ تضم الصغرية الدور كانت ،١٦٦٤ عام يف بوسيكو). ملتنزه الحايل املوقع
«فقريًا و٨٠ بالزُّْهِري»، مصاب «فقري و١٠٠ السعفة، بداء مصابًا و١٢٠ العجزة»، من
يكن لم الذي الرئيس باملشفى ملحقة كمباٍن بالتايل تعمل وكانت بالجنون»،8 مصابًا
املجانني «كان املضطربني. أو معدية بأمراض املصابني املرىض بحاالت لالزدحام مجهًزا
يف بحرية التحرك يف الحق للمطيعني وكان األريض. بالطابق صغرية غرف يف يُحتجزون
(فقد العظمى الغالبية يشكلون يكونوا لم عقليٍّا املختلني أن من الرغم وعىل الساحات.»
املجانني ملشفى مرادًفا أصبحت الصغرية الدور فإن بقليل)، ٪١٠ تتجاوز نسبتهم كانت
ألسباب يقوم، َمْن اإلطالق عىل مجنونًا «ليس قائًال: بوالو كتب القديم. النظام ظل يف
«ليس الحكيم: املأثور القول ذلك أيًضا هناك الصغرية.» الدور جاره بإدخال وجيهة،

الصغرية.» الدور يف موجودين كلهم املجانني
الخصوص وجه عىل له التابعة املؤسسات وكربى باريس يف العام املشفى عن وماذا
مؤسسة كانت للرجال، املخصصة بيَسْرت مؤسسة غرار عىل سالبيرتيري؟ يف واملتمثلة
ُمتخىلٍّ أو يتيماٍت فتياٍت متجانسة: وغري متعددة فئات إىل ينتمني نساءً تضم سالبيرتيري
والرسية، اآلمنة الدار هذه يف إيواؤهن تم ما إذا (حتى حوامَل وفتياٍت مبكرة، سن يف عنهن
مخيفة قرارات اتخاذ إىل أو اليأس براثن إىل العار من أو الفاقة من الخوف يدفعهن ال
األعمار «من النساء جميع وأخريًا مسنِّني، وأزواًجا بطونهن)، ثمرات بإجهاض تقيض
مريضات أو مشلوالت، أو لصوابهن، فاقدات ُكنَّ سواء عاهاتهن، اختالف وعىل كافة،
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باْلتهاب مصابات أو السن، يف طاعنات أو َهِرمات، أو عاجزات، أو كفيفات، أو بالرصع،
النبذة، هذه تبني مستعصية.»9 أمراًضا يَُعاِننَي الالئي أولئك من وغريهن يل، السُّ العقد
العاجزين من األخرى الفئات ضمن ذُِكروا الحمقى أن ،١٦٧٦ عام إىل تاريخها يعود التي
الرغم عىل ظروف؟ أي ظل ويف سالبيرتيري، يف الحمقى ظهر متى ولكن، العاهات. وذوي
للمشفى الداخلية الالئحة يف وال ،١٦٥٦ مرسوم يف ال رصاحة إليهم اإلشارة تتم لم أنه من
— سالبيرتيري مؤسسة الشتغال األوىل الشهور منذ — كان عددهم أن يبدو فإنه العام،
بما تقريبًا) فرد ٧٠٠ عددهم البالغ املحجوزين إجمايل بني من عرشين حوايل (ربما كبريًا
نجد منفصل. قسم يف الفور عىل عزلهم رضورة لتتجىل اضطرابهم، مع خاصة يكفي،
من عام بعد سالبيرتيري يف املحجوزات للنساء أجري الذي التعداد يف مثبتة الحقائق هذه
فئة. عرشين حوايل بني و«املخبوالت» «البلهاوات» ذكر ورد حيث ١٦٥٦؛ مرسوم إصدار
للقمع. نظام بفرض الفئات، هذه بني والحقريات» والفاجرات «البغايا، وجود سمح وقد
وأولئك «رضيعات»، بعضهن زال ما الالئي الصغريات الفتيات أولئك األخريات، أما
واملعوقات، العاجزات وأولئك أزواجهن، ِقبل من املهجورات والنساء «الهرمات»، العجائز
الكفيفات وأولئك جلدية، بأمراض واملصابات يل السُّ العقد بالتهاب املريضات وأولئك

«املساعدة»؟ كلمة غري أخرى بكلمة ننطق أن لنا كيف هؤالء، كل فأمام الكثريات؛
املوجودون سواء املجانني الحتجاز مكان «يُخصص أن تقرر ،١٦٦٠ عام من وبدءًا
ورد ملا وفًقا بعد.» فيما املذكور باملشفى سيلتحقون الذين أو العام باملشفى بالفعل
كان ،١٦٥٨ عام يف أعدت والتي العام»، املشفى بتصميم الخاصة الخرائط «إحدى يف
التنظيم مرشوع ولكن واحد. معماري ع ُمَجمَّ يف «امُلحتَجزين» بجمع يقيض اقرتاح هناك
باستضافة بعد فيما عنيت سالبيرتيري مؤسسة ألن نظًرا قط؛ النور يَر لم هذا املكاني
هذا ولكن الرجال. باستقبال بيَسْرت مؤسسة عنيت بينما السن، حديثي واألطفال النساء
ومن متوسط جدار هناك كان كبري. حد إىل لالهتمام مثريًا كان الهدف أن ينفي ال
يفصل جزأين، إىل منقسمة نفسها وهي صليب، شكل عىل مبنية واسعة كنيسة األمام
العاملني للُمحتَجزين املباني من األكرب القسم ص ُخصِّ وقد متماثل. بشكل الجنسني بني
قسم تخصيص إىل باإلضافة األقفال، وصناعة والنجارة اليدوية واألعمال البستنة، (يف
األصحاء. املتسولني احتجاز وهم يف نعيش زلنا ما أننا عىل يدل مما للمصانع)؛ مهم
باختالطها يُسمح يكن لم والتي أقليات، تمثل التي الفئات بعض هناك كانت ذلك، ومع
بالرجال، الخاصة املؤسسات يف يتم، كان أنه إىل الصدد هذا يف نشري األخرى. بالفئات
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(بشكل يل» السُّ العقد بالتهاب و«املصابني «العاجزين»، إليواء منفصلة أقسام تخصيص
ووخامتها: أنواعها اختالف عىل الوقت ذلك يف املعروفة الجلدية باألمراض املصابني عام
اللمفاوية، العقد بسل يُعرف ما أو املنشأ ِّ ُسيلِّ االلتهابي والتورم ْعَفة، والسَّ الَجَرب،
«داء عليه يطلق الذي بالرصع واملصابني عقليٍّا» «املختلني وأخريًا واملكفوفني، وغريها)،
الرصع بني بعناية التفريق بالفعل جرى أنه ونالحظ حدة. عىل كل يوحنا»، القديس
أي إىل تُظهر األخرى األمراض بني الجنون احتلها التي املكانة أن نالحظ كما والجنون.

طبي. معيار وفق إليه يُنَظر أصبح مًدى
واملصابات «املعتوهات النسوة كانت بالنساء، الخاصة باملؤسسات يتعلق فيما

بعض. عن بعضها منفصلة مباٍن يف يَْسُكنَّ ولكن نفسه، الِفناء يتشاركن بالرصع»
يف نتأملها أن يمكن وكما الواقع يف شيدت كما سالبيرتيري، مؤسسة عند لنتوقف
فقد العام: املشفى منشآت أهم كبري حد إىل املؤسسة هذه تُعد عرش. السابع القرن نهاية
والدقيق، الصارم بمعناه االحتجاز شق يخص فيما … وطفًال سيدة ٥٢٧٦ تضم كانت
جانحة، بني ما امرأة ٣٨٠ إىل باإلضافة ومترشدة، «عاهرة» ٤٦٥ نحيص أن بإمكاننا
دون طفًال ١٨٩٤ عن يقل ال ما نجد املساعدة، بشق يتعلق فيما أما وداعرة. وفاسقة،
فتاة و٣٢٩ كسيحات»، أو كفيفات «عجائز بني ما امرأة و٥٩٤ عرشة، الخامسة سن
بني من أيًضا نحيص جلدية. بأمراض مصابات أو عاجزات عرشة السادسة سن دون
ما امرأة و٣٠٠ األعمار»، مختلف من بالرصع «مريضة ٩٢ املساعدة تلقني الالئي النساء
حقيقي «حي ب أشبه إذْن األمر كان مساملات». عقليٍّا ت مختالَّ أو هائجات «مجنونات بني
من ٢٢ التايل: النحو عىل اإلجمايل العدد إىل بالنسبة عددهن تزايد وقد عقليٍّا». للمختالت
.١٦٩٠ عام يف ٤٠٠٠ من و٢٢٦ ،١٦٧٩ عام يف ٣٩٦٣ من و١٤٦ ،١٦٥٧ عام يف ٧٠٠

10.٪٦ إىل ٪٣ من نسبتهم ارتفعت وهكذا
سكاني مستًوى أعىل إىل سالبيرتيري مؤسسة وصلت عرش، الثامن القرن منتصف يف
٧٠٠ بينهم من ،١٧٦٩ عام يف وطفل سيدة ٧٨٠٠ بها املقيمني عدد بلغ حيث لها؛
هذه يف ضخًما إجماليٍّا عدًدا يعد ما وهو .(٪١٠ حوايل إذْن النسبة (بلغت مجنونة امرأة
إىل النظر ممكنًا يكن لم لو حتى أوروبا، يف تركز نسبة أعىل بالتأكيد ويشكل الفرتة،
من ٪٩٠ األمر، نهاية (ففي للمجانني كبري مشًفى بمنزلة باعتبارها سالبيرتيري مؤسسة
التي اآلليات إىل بعد فيما نتطرق سوف عقليٍّا). املختلني من يكونوا لم سالبيرتيري نزالء
وهكذا ذاته. حد يف العام املشفى بآليات لها صلة وال الكبري، العدد هذا وجود إىل أدت
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الفردية الغرف أوىل تأسيس بدأ ،١٧٦٠ عام يف األحوال. كل يف نفسه جديد بناء فرض
«املختلون كان بينما املضطربني، الهائجني احتجاز يجري كان حيث األريض؛ الطابق يف

القديمة. املهاجع يف يبقون بالرصع واملصابون عقليٍّا»
سالبيرتيري؛ مؤسسة يف الصدارة موقع تحتل الطبية الرعاية تكن لم حال، أي وعىل
الَجَرب اجتاح لقد االسم. بهذا جدير مشًفى لتأسيس ١٧٦٩ عام يف مطالب وجود بدليل
يف يفكر لم أحد كان فإذا بالرصع، واملصابات باملجنونات يتعلق فيما أما املهاجع.
إذا عضاًال يُعد مرٍض عالج يف أيًضا يفكر لم أحًدا فإن باملرض، إصابتهن يف التشكيك
يمكن ما وأقل الخصوص). وجه عىل الرئيس املشفى (يف بدايته يف معالجته تتم لم
املراحل يف َلسن االحتجاز دوامة يف املحارصات املجنونات أن هو الصدد هذا يف قوله
مائة، عددهن البالغ املنزل ومدبرات األخوات فإن وأخريًا، باملرض. اإلصابة من األوىل
املحتجزات الفتيات بني من َّ ُعنيِّ (واللواتي ٣٥٠ عددهن البالغ الخادمات إىل باإلضافة
ما بالفعل لديهنَّ كان الغذاء) من ُمضاعفة حصة عىل بحصولهنَّ أجرهنَّ يَتَقاَضنْيَ وُكنَّ
ُكنَّ (العجائز املهاجع يف العمل بتوزيع يتعلق فيما بها القيام يتعني التي املهام من يكفي
الطويل املرور وقوافل والتطريز»)، «الحياكة يتولَّنْيَ ُكنَّ والشابات الِقنَّب، بغزل يُقمن
داخل األطعمة وتوزيع للغسيل ة امُلَعدَّ املالبس وتجميع الرشاشف لتغيري العنابر عىل
ننىس أن دون واملراقبة، اإلرشاف إىل باإلضافة هذا األطراف، املرتامية سالبيرتيري مؤسسة
الدينية، بالقراءات واالهتمام مكان، كل يف بالصالة الخاصة الطقوس عىل املحافظة أيًضا

… اليومية القداسات وإقامة
سالبيرتيري. يف املجنونات لوجود مشابًها بيَسْرت يف الرجال من املجانني وجود كان
تجمعوا الذين تقريبًا الستمائة املعوزون انقسم بيَسْرت، مؤسسة الشتغال األول العام منذ
هذه بني من سالبيرتيري. بمؤسسة موجودة كانت التي لتلك مماثلة فئات إىل داخلها
سالبيرتيري، يف الحال هي كما بالرصع. مريًضا و١٦ مجنونًا ٢٠ هناك كان الفئات،
كان ،١٧٠١ عام يف البناء. يف التوسع مع بالتزامن يتزايد والرصعى املجانني عدد كان
ذلك يف ١٥٠٠ عددهم البالغ املحتجزين إجمايل بني من مرصوًعا و٤٢ مجنونًا ٦٥ هناك
عدد إجمايل بني من ٢٠٨ بالرصع واملصابني املجانني عدد بلغ ،١٧٢٦ عام ويف الوقت.
سالبيرتيري، مؤسسة يف مثيله من كبري بشكل أقل رقم وهو ،٢٤٥٤ البالغ املحتجزين

بيَسْرت.11 يف النزالء عدد إجمايل من و٨٪ ٧ بني ما ترتاوح نسبة ويمثل
باسم التدقيق وجه عىل املعروفة املجانني»، أو عقليٍّا «املختلني منطقة كانت
التي املنطقة يف متعددة». غرف من «تتألف بري)، سان حي أو السابع، («القطاع»
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للمصابني مخصًصا عنربًا نجد السادس)، («القطاع» الجديد» «املبنى عليها يطلق كان
للمصابني وآخر فرانسوا)، (سان الثاني بالطابق للمعاتيه وآخر األريض، بالطابق بالَخَرف
كان بالرصع، املصابني أن إىل اإلشارة وتجدر فياكر). (سان الثالث بالطابق بالرصع
الذين الوحيدون أنهم عىل عالوة اإلطالق»، عىل مجانني «ليسوا أنهم عىل إليهم يُنظر
بيَسْرت مؤسسة داخل آخر مكاٍن يف نجد ذلك، ومع القداس. حضور يف الحق لديهم كان
هي كما واملغفلني». «املكفوفني ل واآلخر األبرياء»، «السذج ل مخصص أحدهما مهجعني؛
حديث مصطلح (وهو الشيخوخة بخرف باملصابني يُقصد سالبيرتيري، مؤسسة يف الحال
وإنما حمقى، بصفتهم بيَسْرت مؤسسة يدخلوا لم الذين امُلحتَجزون أولئك بالطبع) للغاية

العمر. يف تقدمهم مع العقيل الخلل بهذا أصيبوا
باألوضاع يتعلق فيما البشاعة، شديد بعضها األمور، من الكثري عن تحدثنا لقد
بيَسْرت إىل بعد فيما نعود وسوف بيَسْرت. مؤسسة يف البقاء، ظروف باألحرى أو املعيشية،
تدنيًا أكثر كانت بيَسْرت يف األوضاع أن فيه شك ال ومما بها. الخريي الخطاب عن للحديث
وحشية؛ ممارسات وفرض الحراسة ُشددت وقد سالبيرتيري. مؤسسة يف عليه هي عما
والجانحني املجرمني صعيد عىل سواء كبرية، خطورة يشكلون كانوا الرجال ألن نظًرا
مساحتها تتعدى ال ضيقة حجرات يف احتجازهم يتم كان الذين املجانني صعيد عىل أو
يتم وكان جيدة، تهوية وال تدفئة تصلها ال حيث القبو يف غالبًا موجودة مربعني، مرتين
معالف يف ينامون وكانوا الهياج، عىل تدل بادرة أول عند وباألغالل بل بالحبال تكبيلهم
أو تجديده يجري كان ما نادًرا الذي يَْلم الشَّ بقش ومفروشة للجدار مالصقة حجرية
كانت مالبسهم، بتمزيق األحيان أغلب يف يقومون كانوا الذين واملجانني بأغطية. تزويده
يملكون كانوا َمن هم نادرة قلة السجناء. ِقبل من املستعملة املالبس إال عليهم ع تَُوزَّ ال
عن ناجًما كان ما بقدر القسوة بدافع ذلك يكن ولم الحي، أفنية يف التنزه عىل القدرة
أكثر خدمة يف جزئي بدوام يعملون أفراد ستة إال هناك يكن (فلم املوظفني يف نقص
فرتات يف مضطرين أنفسهم يجدون كانوا وكثريون السابع). بالقطاع مجنونًا، ١٥٠ من
يتقاسمها كبرية ة أِرسَّ يف النوم إىل أو آخر، نزيل مع واحدة غرفة تشارك إىل االزدحام
االنطباع الداخلية اللوائح وتعطي العنابر. يف أشخاص ستة حتى أو خمسة أو أربعة
الخصوص، وجه عىل املجال هذا يف ولكن الغذاء، من مناسبة كمية تقديم يتم كان بأنه
التاسع القرن يف باملصحات يتعلق فيما نرى سوف كما والواقع، الوعود بني ما شتان

عرش.
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باالستقرار ال تتسم الطبية التغطية تكن لم سالبيرتيري، مؤسسة يف الحال هي كما
إىل ذلك يُعزى وال الحق، وقت يف أُنشئا مستوصَفني وجود من الرغم عىل بالجودة، وال
بيَسْرت بني املرىض نقل كان الواقع، يف أمنية. متطلبات إىل يُعزى ما بقدر صحية أسباب
للقيام سانحة فرصة األحيان من كثري يف يمثل الطبية الرعاية لتلقي الرئيس واملشفى
خاص طبي عالج أي يتلقون املجانني يكن ولم هروب. عمليات أو تمرد» «حركات ب
أن يُظهر الذي الكالسيكي املخطط أن بيد سالبيرتيري. مؤسسة يف يَُقدم كان عما يزيد
زمنية فرتة إال تستغرق تكن ولم الرئيس املشفى يف إال تتم تكن لم املجانني معالجة
باعتبارهم إليهم يُنظر كان العام املشفى يف وضعهم يتم كان الذين أولئك وأن قصرية،
ألن نظًرا بحت؛ نسبي منظور من بالدراسة جدير شفائها؛ من ميئوًسا مستعصيًة حاالٍت
يحدث كان كما النادر. باألمر يكن لم العالج لتلقي الرئيس املشفى إىل الحمقى أحد نقل
أو شفائهم، من التحقق بعد بيَسْرت يف املحتجزين الحمقى بعض رساح يُطَلق أن أيًضا
عن صادر قرار وهناك لديهم. حدته وخفوت املرض خمود من التأكد بعد األقل عىل
بسبب بيَسْرت يف محتجز فرد بخصوص وهو الوقائع، بهذه يُذكِّر ١٧٨٤ عام يف الربملان
سلوكه.» من للشكوى ألحد الفرصة يعطي يعد «لم أنه عنه ورد وقد العقيل، االختالل
ولكنه الواجبة، لألصول وفًقا العالج لتلقي الطبيعية النتيجة هي تلك أن يعني ال هذا
كما حاله عىل للجنون الطبي بالوضع اعرتاف هناك كان مًدى أي إىل األقل عىل يثبت
أنه عىل نفسه القرار نص وقد العام. املستشفى يف املحتجزة الحاالت خالل من يتجىل
من املنتدبني والجراحني األطباء عىل يتعني املجانني، أحد سبيل بإخالء األمر إصدار قبل
ثالث امُلعاىف، عقليٍّا املختل هذا بزيارة يقوموا أن النواب) ملجلس (التابعة املحكمة ِقبل

يوًما. عرش خمسة كل مرات
نفسها الوترية عىل يسري األقاليم يف العامة املشايف يف عقليٍّا املختل اعتقال يكن لم
أو ألخرى، مدينة من الشأن هذا يف تختلف األوضاع أن كما باريس، يف تحدث التي
كان الصغرية، باملدن العامة املشايف ففي املدينة. صغر أو لكرب وفًقا باألحرى تتفاوت
تأِت لم املختلفة االعتقال مراسيم أن بحجة الحمقى قبول يرفضون ما غالبًا املديرون
عىل وُمهيَّأة جيًدا معزولة للمجانني مخصصة أقسام توافر عدم كان ولقد ذكرهم. عىل
أحد «إيداع عن ليزيو مدينة يف أعلن ،١٧١٢ عام يف جذريٍّا. عائًقا يشكل مالئم نحو
املدينة تلك إىل أتى قد املجنون هذا وكان العام. للمشفى التابع الصغري السجن املجانني
فما جاء.» حيث من العودة عىل إرغامه بهدف اإلجراء هذا ضده فاتُِّخذ وجيزة، فرتة منذ
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وأفعاله ترصفاته به ليمارس ليزيو غري آخر مكان إىل الذهاب عىل لحثِّه إال احتجازه كان
كان حيث بايو، كمشفى الصغرية، العامة املشايف من العديد هناك كان وقد الجنونية.
املشفى من الخبز من رغيًفا يوميٍّا يتلقون وكانوا حريتهم عىل يُرتكون عقليٍّا املختلُّون

العام.
عنه رغًما يجتذب، العام املشفى كان فقد فريان، كلريمون مثل الكبرية، املدن يف أما
(إذا مزود ألنه نظًرا وذلك اإلدارية؛ أوفريني منطقة من امُلحوَّلني عقليٍّا املختلني وبصعوبٍة،
يحتجزهم يكن لم «سجان» إىل باملجانني يُعَهد كان حيث خاصة؛ بأقسام القول) جاز
ة، األِرسَّ عىل املفروش القش وتغيري والغرف، األفنية تنظيف يتوىل وكان الليل، يف إال عادًة
فكان املجنونات، أما اإلمكان». قدر وإنسانية «برفق ومعاملتهم لهم الطعام وتقديم
األطفال، أقسام من للغاية قريبة املجانني غرف كانت وقد األخوات. إحدى إىل بهن يُعَهد
ولم السيئة. السمعة ذوات الفتيات أقسام من بالقرب تقع فكانت املجنونات غرف أما
هناك كانت العام، روان مشفى يف طبية. معالجة بأي التفكري الوقت ذلك يف وارًدا يكن
وكان الرجال)، عدد ضعف النساء عدد كان (حيث محتجز ٢٠٠٠ تضم ضخمة منشآت
وستني رجال عرشة حوايل التايل: النحو عىل العدد قلييل بالرصع واملصابون املجانني
املحتجزين الحمقى عدد انتقل رين، مدينة يف ومجنونات». ْوداِويَّة بالسَّ «مريضات امرأة
القديم. النظام عهد أواخر يف مائة حوايل إىل عرش السابع القرن يف عرشة حوايل من
املؤسسة اشتملت عرش، الثامن القرن يف الصادرة الكشوف من بالعديد جاء ملا وفًقا
مجهًزا بكونه سابقه عن يتميز الهائجني للمجانني وآخر للمجانني، مخصص قسم عىل
لألبواب الداعمة والرزَّات واألقفال بالنوافذ، املحيطة الحديدية القضبان من هائلة بكمية
الحتواء امُلَعدة والجنازير لتقييدهم، املرىض ة أِرسَّ حول املزروعة والكالليب أسفل، من

الهياج. فورات
تلك العام، واملشفى الرئيس املشفى بني الكائنة العالقة معاينة ليون وضع أتاح
كان بدء، ذي بادئ باململكة. الكربى املدن يف إال وجود لها يكن لم التي املبهمة العالقة
لفرتة عالجهم يتم كان حيث الرئيس؛ للمشفى تقليدي بشكل عقليٍّا املختلني إدخال يتم
املختلون أُلِقي بليون،12 الرئيس املشفى يف املرىض. بقية شأن شأنهم نسبيٍّا، قصرية
الزنازين بعض البداية يف صت ُخصِّ حيث الرون: نهر طول عىل ُسفلية»، «غرف يف عقليٍّا
أربعني حوايل ُخصصت ثم عرش، السابع القرن وحتى الوسطى القرون منذ الغرض، لهذا
استقبال عىل املحدودة القدرة هذه أن بيد عرش. الثامن القرن يف عقليٍّا للمختلني غرفة
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وكانت قصرية، اإلقامة فرتات كانت فقد بالعمل؛ الرسيع التناوب نظام عوَّضها الحاالت
أي عىل شفائه. من تماًما التأكد دون بالخروج ترصيًحا املريض بإعطاء غالبًا تنتهي
كانت الرئيسة املشايف ألن نظًرا األماكن؛ هذه يف الطبية الرعاية يتلقون املرىض كان حال،
املتزايد اإللحاح من الرغم عىل وذلك شفائها، يف أمل ال التي الحاالت استقبال ترفض
يف املوجودين امُلْعِوزين عقليٍّا املختلني وضع يجب أين يدرون يكونوا لم الذين للحكام
باإلمكان أصبح العام، الخريي املشفى إنشاء بفضل ولكن إلدارتهم. التابعة املقاطعات
استمر الذين عقيل»، بهياج واملصابني عقليٍّا واملختلني «املجانني، بني مرة ألول الفصل
شفائهم يف أمل ال أنه عنهم شاع الذين والُخْرق»، ذج «السُّ وبني الرئيس، باملشفى قبولهم
محسومة يوًما األمور تكن لم الواقع، يف الخريية. املؤسسات إيداعهم يتم كان ثم ومن
ال كان امللفات من كبري قسم بالفعل وهناك القديم، النظام حكم تحت الدرجة هذه إىل
لديها عائالت إىل ينتمون أصحابها كان التي تلك خاصة الرئيس، باملشفى موجوًدا يزال
يف عقيل بهياج املصابني املجانني احتجاز يجري وكان مرتفعة. نفقة دفع عىل املقدرة

.١٧٥٩ سنة يف العام باملشفى ملحق كمبنًى أنشئت التي «بيَسْرت» مؤسسة
يف سواء عقليٍّا املختلني استقبال أن يبدو بروفانس، يف سيما وال فرنسا، جنوب يف
حياة سياق يف متواصل جهد بذل ثمرة هو املؤسسات من غريها يف أو العامة املشايف
أكثر أيًضا وربما وإسبانيا، إيطاليا نسق عىل وفعالية، نشاًطا أكثر محلية اجتماعية
مارسيليا مدينتا ستقدمها التي األمثلة تعطينا وسوف واإلحسان. الخري بأعمال اهتماًما
استقبال بني تربط التي الصالت تعقد مدى عن ملحة بها، يُستهان ال أمثلة وهي وإكس،
… العام املشفى وتأسيس فرنسا، جنوب يف بعيد زمن إىل غالبًا يعود الذي عقليٍّا املختلني
مرسيليا13 يف القساوسة أحد أطلقها التي الفردية املبادرة أتاحت ،١٦٧١ عام يف
الصغرية الجماعة هذه استقرت ،١٦٩٩ عام يف نُُزل. يف عقليٍّا املختلني من مجموعٍة ضمَّ
الضواحي. إحدى يف يقع وكان الجذام ملرىض مخصًصا كان الذي القديم املشفى يف
«مساعدة بغية الحمقى؛ مشفى أو لعازر) (القديس الزار سان مشفى تأسس وهكذا
أغلب يف والهياج االتزان وعدم والخبل العقيل باالختالل لألسف املصابني األشخاص
لها، التابعة مارسيليا منطقة يف أو املذكورة املدينة يف سواء آالمهم، من والتخفيف األحيان
اضطرابات وقوع دون والحيلولة البؤس، تحمل عىل إلعانتهم املعونات بعض وإعطائهم
سان مشفى وضع أصبح التاريخ، هذا من اعتباًرا بها.» يتسببون قد فوضوية أعمال أو
العام، مارسيليا مشفى أن بيد العام»، الحمقى «مشفى عليه أطلق طاملا معقًدا. الزار
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عقليٍّا، املختلني استقبال رفض بإمكانه أصبح ألنه نظًرا السعادة؛ منتهى يف كان الذي
الزار سان مشفى بقي ثم ومن به؛ ملحًقا بوصفه إليه الزار سان مشفى ضم يُرد لم
رقابة تحت ووضعته العقار املدينة اشرتت حني ١٧٠٢ عام حتى الرئيس للمشفى تابًعا
وتهالكها، املباني ِقَدم عن ناجمة خطرية مالية مشاكل برزت ثم البلدية. مجلس أعضاء
من عددهم ازداد الذين عقليٍّا للمختلني املتزايد التدفق ذلك مواجهة يف مساحتها وضيق
طرد إىل املطاف نهاية يف أدى مما ١٧٨٨؛ عام يف ١١٤ إىل ١٧٠٠ عام يف تقريبًا ٣٠
هذه تكن لم غرفة. ٢٤ حوت جديدة منشأة بُنيت ،١٧٧٠ عام يف املدينة). (عن «الغرباء»
منها واحدة لكل لتكون يكفي بما متسعة كانت أنها من الرغم عىل — الخشبية الغرف
الليل، يف إال يشغلونها عقليٍّا املختلون يكن ولم تدفئة بنظام مزودًة — حدة عىل نافذة
املصابني باستثناء املؤسسة، جدران داخل حرية بشبه الوقت بقية يتمتعون كانوا بينما
بالقش محشو وفراش بإحكام ُمثَبَّت رسير عىل تشتمل غرفة كل كانت بالطبع. بالهياج
واألخرى للرجال مخصصة إحداهما املساحة؛ وضيقتي منفصلتني ساحتني عىل وتطل
عليهن اشتملت الالتي الستني الغرف بمعاينة أنه بيد . امُلَصىلَّ عند وتنتهيان للنساء،
١١٤ بهن النزالء عدد إجمايل بلغ والالتي عرش، الثامن القرن أواخر يف الزار سان مصحة
مصممة كانت أنها من الرغم عىل الغرف، هذه أن للشك مجاًال يدع ال بما ثبت مجنونًا؛
اثنان يشغلها كان التي الغرف من العديد هناك فإن واحد، فرد الستيعاب البداية يف
تعرضت الداخلية اللوائح أن فسنجد كثَب، عن نظرنا وإذا املجانني. من ثالثة حتى أو
(نصت رائدة مؤسسة تُعد املنشأة هذه بأن االنطباع أعطى مما رهيب؛ وتحريف لتشويه
لهم، الفصد عمليات وإجراء املرىض لحالقة جراح وجود عىل خاص بشكل اللوائح تلك
اليومي الواقع يخالف ما وهو الدواء)، وجرعات املطهرات وتوزيع الجروح، وتضميد
املقيدين بالهياج املصابني واملجانني القذرة، القش بأفرشة املزودة الغرف تفاصيله: بكل
املسائية والوفيات اهتمام، أو رعاية أدنى دون املهملني بالخرف واملصابني باألغالل،
املختلني تشغيل يجري وكان املرىض». حالة متابعة لعدم كنتيجة إال تحدث ال «التي
مدخرات تحقيق إىل أدى «مما املال؛ بعض عىل الحصول بغية اليدوية األعمال يف عقليٍّا
«أوبول». َفْلس مقابل الفضوليني مارسيليا زوار عىل األحد يوم يُعَرضون وكانوا كبرية».
صندوق أمني تعبري حد عىل ينهشه»، الذي الفقر ناب من يعاني «املشفى كان ذلك، ومع

الزار. سان
فبإمكاننا بروفانس، آن إكس مدينة تقدمه الذي اآلخر باملثال يتعلق فيما أما
بالهياج املصابني املجانني باحتجاز العام املشفى قام األمر، بداية يف التايل: مالحظة
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املشفى إىل املؤسستان هاتان انضمت ثم األقبية. يف الرئيس املشفى ِقبل من املنبوذين
التي للمشكلة حل إيجاد أجل من (الرحمة)؛ الميزيريكورد مشفى وهو باملدينة، الثالث
يف عقليٍّا،14 للمختلني مأًوى إنشاء عىل االتفاق وجرى املجانني، اعتقال مسألة طرحتها
ويمثل املنشأة. وصيانة واإلعالة اإلقامة نفقات تقاسم مع ،١٦٩١ سبتمرب ٢ املوافق اليوم
ولذا واحدة؛ بمدينة املوجودة املشايف فيها تتفق التي النادرة الحاالت إحدى االتفاق هذا
منعزل مبنًى ُخصص وهكذا واإلشادة. باإلعجاب جدير رائع كمثال املبادرة هذه ذُِكَرت
وفتاة «امرأة ١١ به احتُِجز أكتوبر، ٢٧ املوافق اليوم ويف عقليٍّا، للمختلني الكفاية فيه بما
عىل يحرصون املأوى هذا عىل القائمون وكان املدينة». أنحاء يف منترشات كنَّ مجنونة
صحو فرتات تنتابهم «الذين أولئك سيما وال الالزم، من أطول ملدة املرىض إبقاء عدم
كان الواقع، يف يشء». كل يف الحذر توخي مع ولكن […] طويل لوقت تمتد ووعي
عدد متوسط بلغ ،١٧٦٨ إىل ١٦٩١ من الفرتة ففي رسيًعا. األمر بداية يف التناوب معدل
أدى ثم .١٧ عقليٍّا املختلني عدد متوسط كان بحيث حاالت، سبع سنويٍّا املقبولة الحاالت
إىل اإلقامة نفقات دفع مقابل بروفانس أرجاء جميع من القادمني الحمقى حاالت قبول
حدوث يف تتسبب مما ١٧٨٥؛ عام يف ١٦٠ النزالء عدد ليصبح كبري بشكل األعداد زيادة

واحدة. غرفة يف عقليٍّا املختلني من اثنني وضع األحيان أغلب يف عنه نتج اكتظاظ
املجانني. من ا جدٍّ قليل عدد إال األمر بادئ يف هناك يكن لم العام، نيم مشفى يف
نظًرا للغاية؛ محدوًدا األصل يف كان ،١٧٤٩ عام قبل الدار هذه عن الغريب النشاط «هذا
يكن لم ،١٧٥٥ عام ففي اهتمام؛ بأي تحظى وال العدد قليلة كانت البائسة الفئة تلك ألن
تدريجيٍّا النزالء عدد ازداد السنوات، مرور مع ثم، ستة.»15 أو خمسة يتجاوز عددها
العرش يتجاوز لم الغرف عدد أن حني يف ،١٧٨١ عام يف مجنونًا ٣٥ إىل وصل حتى
(نتج اثنتني اثنتني املجنونات احتجاز من غالبًا بد ال كان ثم ومن الرجال، إىل بالنسبة
يُطَلق اللواتي السوء» «لفتيات املخصصة الغرف يف املشاكل) من كثري النظام هذا عن
يعد الغرف يف الخلط هذا وكان «التائبات». بالطبع، سيكون ما اعتبار عىل أيًضا، عليهن

عنه. املسئولني نظر يف حتى باملرة، طبيعي وغري مؤسًفا أمًرا
بقدر اململكة من الجنوبي النصف يف يحَظون كانوا عقليٍّا املختلني أن يبدو ذلك ومع
يف ولكنهم ا، خاصٍّ اهتماًما العام مونبلييه مشفى أْوالهم فقد والعناية؛ الرعاية من أكرب
املختلني مجاورة ملشكلة حالٍّ أوجد فقد ألبي،16 مشفى أما داخله. كثًرا يكونوا لم الحقيقة
ملحق بعيد مبنًى يف خاصة، غرف بإنشاء املزعج) رصاخهم بسبب (خاصة املؤسفة عقليٍّا
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حسن أن املفرتض من إنه (إذ للنساء واآلخر للرجال أحدهما فناءين؛ عىل تطل باملشفى،
يبلغ الساحات). يف التنزه حق الهادئني عقليٍّا املختلني يمنح الفردية الغرف استعمال
أمتار. ثالثة عن سقفها ارتفاع ويزيد مرت، ٢٫٦٠ وعرضها أمتار ٣٫٢٥ الغرف هذه طول
ضخم قفل عليه ُمثَبَّت بباب تُغلق غرفة كل وكانت القرميد. من بالط األرضية يغطي
حديدية، بقضبان مزودة نافذة هناك الجوانب، أحد عىل أسفل. ومن أعىل من ومزاليج
إىل املثبت الرسير ويشكل سميك. خارجي بمرصاع تماًما لغلقها إمكانية وجود مع
فقط عقليٍّا املختل عليها (يحصل الشتاء يف وببطانيات القش من بفراش واملزود األرضية
عند ٌز مَجهَّ مرحاض مقعد يوجد بينما بالغرفة، الوحيدة األثاث قطعة هادئًا) كان إذا
امللحق الجراح عىل يتعني كان إذ يوميٍّا؛ طبي لفحص الخضوع يتم وكان النافذة. فتحة
املختلني عن املسئول السجان قيام عىل للحرص املرىض عىل شخصيٍّا املرور باملشفى
واملالءات. القش األفرشة وتغيري الغرف نظافة عىل الحفاظ يف املتمثلة عمله بمهام عقليٍّا
وعىل مرىض. بالفعل أنهم عىل إليهم يُنَظر كان أنه يعني فهذا ال، أم املجانني عولج سواء
إقامتهم، نفقة ألبي مأوى يف املقيمون عقليٍّا املختلون يدفع أن يجب كان ذلك، من الرغم
لم الواقع، يف العام. املشفى مبدأ مع ليون، يف الحال هي كما تماًما، يتناقض ما وهو
املؤسسة عليها تقوم مبدأ أو فكر دعائم بإرساء األماكن مختلف يف اهتمام هناك يكن

بأخرى. أو بطريقة الحمقى إيواء بمسألة عميل انشغال هناك كان ما بقدر
تزايد يف ولكنه محدود عددهم — عقليٍّا املختلون كان فرنسا خارج رأينا، كما
إنجلرتا، يف العمل بيوت (مثل العامة للمستشفيات املعادلة املؤسسات يف يقيمون —
صقل ومنازل التأديب كمنازل املختلفة بأنواعها واإلصالحيات أملانيا، يف والسجون
الذي القليل خالل من ويبدو وغريها). املتحدة، املقاطعات يف الغزل ومنازل األخشاب
كمشايف متخصصة مراكز تأسيس نحو ا، جدٍّ مبكر وقت يف اتجاه، هناك كان أنه نعرفه
األيتام، ومالجئ منهم، وامليئوس مستعصية بأمراض املصابني إيواء ودور املجانني،
للمجانني مأًوى عرش السابع القرن أوائل يف الهاي يف ُخصص وهكذا … املسنني ودور
.١٦٧٧ عام يف واْفتُِتَحْت ِدلفت مدينة يف للمجانني دار أُنِْشئَت كما بالطاعون، وللمصابني
«بدأ العظيمة، كاثرين اإلمرباطورة عهد يف عرش، الثامن القرن أواخر يف روسيا، ويف
ويميز عقليٍّا، املختلني دار عن املشفى يميز الذي الخاص بالطابع تدريجي اعرتاف يظهر
حمقى تستقبل تكن لم املؤسسات من أيٍّا فإن ذلك، ومع اإلصالحية.»17 عن األخرية هذه

تستقبالن. الكبريتان الباريسيَّتان الداران كانت ما بقدر
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املؤسسة إفالس

بعد باريس، يف التسول ملشكلة سابقيه من أفضل حلٍّ إيجاَد ١٦٥٦ مرسوم يستطع لم
حدوث أعقاب يف العام. املشفى الشتغال األوىل للسنوات والنسبي العابر النجاح زوال
واحد يف ورد ملا وفًقا باريس. شوارع جديد من املتسولون اجتاح ،١٦٦٢ عام يف مجاعة
يجري كان اثنني متسوَلني كل «مقابل املحافظون، نرشها التي العديدة الكتيبات من

املدينة.» يف للتسول ستة أو أربعة يأتي كان اعتقالهما،
كيان له اعتباريٍّا شخًصا بوصفه — نفسه العام باريس مشفى وجد ما ورسعان
املثرية االستغاثة رصخات املديرون أطلق ثم ومن مدفوعاته. أداء عن عاجًزا — مايل
إنه باألحرى لنُقل أو برسعة، إنقاذه يتم لم إن سينهار يهلك، العام املشفى «إن للشفقة:
وال مخزون، وال مال، لديه يعد فلم الفور. عىل به النهوض يتم لم إن بالفعل يتداعى
االستثنائي االجتماع يف أُِعدَّ الذي الدائنة الذمم بيان خالل من ويتجىل ائتماني. رصيد
بمبلغ مدين العام املشفى أن ،١٦٦٦ الجاري ديسمرب شهر من عرش الثالث يف ُعِقد الذي
وتسعة بنًسا عرش واثني جنيًها وثالثني وثالثة وثمانمائة ألًفا وعرشين وخمسة مائتني
إلقاء يف تفكري هناك كان األوقات، بعض يف ذُكر، ما وفق ذلك، عىل عالوة دنانري.»18
االستمرار، من املشفى مكنت ما هي فقط الكبرية التربعات بعض خارًجا. الفقراء بعض
املتربعني أن سيما وال رسيًعا، ينضب معينها أخذ الرائعة» «الهبات هذه أن يبدو ولكن
الثامن القرن منتصف يف املؤسسة. فشل من الشارع، إىل بالنظر يوم، كل يتيقنون كانوا
املرة هذه بحق. كارثيٍّا املايل الوضع أصبح ُمحتَجز، ألف ١٣ من أكثر وجود ومع عرش،
بانعدام بدءًا التفسريات، تعددت جنيه. مليون ٢٫٧ يساوي ضخًما مبلًغا العجز بلغ
اإلقامة نفقات كبري بشكل وتدنت كافية، الصدقات وخاصة اإليرادات تعد لم الدخل.
صفًرا. امُلحتجزين عمل وراء من العائدة األرباح حصيلة وأصبحت دفعها، يندر كان التي
أدى الذي هو العام باريس ملشفى املفرط التوسع إن القول يجدر يشء، كل قبل ولكن،

املتابعة. عن اإلدارة مجلس توقف إىل
عدد يف مصطنعة زيادة الحقيقة يف هو كبري» «اعتقال وكأنه الواقع، يف يبدو، قد ما
«أصبح عرش: الثامن القرن منتصف يف اإلداريون املسئولون ذكره ملا فوفًقا امُلحتَجزين،
استقبال يجري كان حيث بأكملها؛ اململكة مشفى الحني، ذلك منذ العام، باريس مشفى
العقد بالتهاب واملصابني بالرصع، واملصابني واملجانني، والعاجزين، األصحاء الفقراء
نظًرا قًرسا؛ املسجونني األشخاص وأيًضا تناسلية، بأمراض املصابني واملرىض يل، السُّ
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الوضع هذا حيال شكاوى برزت ثم ومن لحبسهم.»19 األقاليم يف آمنة أماكن وجود لعدم
النظر يمكن «ال األقاليم: حكام إىل فرساي قرص من الصادرة املستمرة األوامر عززتها
خطاب يف السابقة العبارة وردت األقاليم»، نفايات مكب باعتبارها باريس مشايف إىل
(التابعة بيليم بلدية سكان أراد التي عقليٍّا املختالت إحدى بشأن ١٧٤٩ عام يف صادر

سالبيرتيري. يف احتجازها اإلدارية) ألنسون ملنطقة
بمشفى النزالء أعداد يف الرهيبة الزيادة أن لحديثنا، استكماًال نالحظ، أن ويتعني
«حصيلة» عن ناجمة كونها عن بعيًدا عرش، الثامن القرن منتصف يف العام باريس
(لذا األقاليم يف االحتجاز لفشل نتيجة هي باريس؛ يف املتسولني مالحقة لعملية جيدة
السكان عدد مع باملقارنة العام املشفى يف امُلحتَجزين لعدد املئوية النسبة قياس سيكون
تساوي التي املذهلة النسبة تلك إىل فوكو ميشيل قاد ما وهو مضلًال، أمًرا باريس يف
طبًقا العاصمة، إىل النقل عمليات خالل كبرية بأعداد موجودين املجانني كان لقد .(٪١٠
مديري أن بالفعل ذكر والذي ١٦٩٥ عام منذ باريس برملان عن الصادر القرار يف جاء ملا
كال من األعمار، جميع من وأشخاص األطفال من العديد بوجود «أقروا العام املشفى
جميعهم هؤالء أخرى، أمراض من يعانون ممن وغريهم وحمقى، ومكفوفني، الجنسني،
توبيخات من بالرغم باريس.»20 مدينة إىل وينَقلون األقاليم مختلف من لون يُرحَّ كانوا
املتعلقة واألسباب اآلليات بالتحليل وسنتناول الظاهرة. هذه تتوقف لم امَلَلكية، السلطات
يتم كان الذي التأديب، يف املتمثل الجليدي الجبل من املغمور الجزء إىل التطرق مع بها،
املحلية». و«املجتمعات العائالت طلب عىل بناءً الجربي االحتجاز منازل أو السجون يف

،١٦٦١ عام من بدءًا االحتجاز. فشل عىل دليل إال هو ما امَلَلكية املراسيم تكرار إن
املزدوج بالهدف وتذكري ١٦٥٧ عام يف االعتقال عملية بفشل اعرتاف املراسيم أحد يف ورد
الضعفاء تجاه والحنو الشفقة من قدر «إظهار يف: واملتمثل العام املشفى إنشاء من
تُفرض كانت ما ودائًما املاكرين.» الكساىل تجاه والرصامة القسوة من معقول قدر يقابله
إىل الثالثة للمرة اقتيادهم حالة يف األصحاء املتسولني عىل متصاعدة صارمة عقوبات
عمليات وتعكس رساحهم. إطالق يتم كان أنه عىل الدليل يناقض ما وهو العام، املشفى
امَلَلكية السلطة ِقبل من بشدة أُدينت التي وهي — املناسبة الغري هذه الرساح إطالق

وطأتها. تحت املؤسسة ترزح التي املالية الضائقة — التالية السنوات يف الحاكمة
الخصوص، وجه عىل أحدها أحىص وقد ملل. أو كلل دون امَلَلكية البيانات تكررت
(ولن للحمقى ذكر أي يرد لم ولكن بالرصع»، املصابني «العاجزين أخرى، فئات ضمن
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العام املشفى اتبعها التي الفعلية القمعية السياسة أطلقت املطاف). نهاية يف أبًدا يرد
،١٧٢٤ عام يف الصادر اإلعالن أرص العاجلة. املساعدة سياسة األصحاء املتسولني تجاه
من وذلك اململكة، أنحاء جميع يف العام املشفى ديناميكية إحياء عىل غريه، من أكثر
هذه بعد ،١٧٢٤ إعالن أصبح ثم األصحاء. املتسولني اعتقال إىل بوضوح اإلشارة خالل
أملَّْت التي املجاعة أعقاب يف ،١٧٣١ عام من اعتباًرا ورق عىل حربًا القوية، االنطالقة
الثامن القرن منتصف يف التعساء. من كبري عدد ترشيد يف وتسببت ١٧٢٥ عام يف بالبالد
املشفى الواقع يف يحتلون كانوا (الذين العاجزين قضيتي ملعالجة الوقت حان عرش،
عىل كلٍّ إليوائهم) جديدة مؤسسة إيجاد من بد ال كان (الذين األصحاء واملتسولني العام)

والرشطة. املساعدة بني للتفريق أخريًا الوقت حان لقد حدة.
فيما ال نجاًحا؛ تحقق لم العامة املشايف ألن وضوًحا؛ أكثر الفشل كان األقاليم، يف
هذه حاولت فقد ذلك، ومع العاجزين. باعتقال يتعلق فيما وال األصحاء باعتقال يتعلق
بالتكفل متهوًرا وعًدا قطع قد كان أنه سيما وال ،١٧٢٤ إعالن يف جاء ما تطبيق املشايف
أنشئ الذي العام، كوتانس مشفى أراد وهكذا حسابه. عىل النفقات بجميع املرة هذه
املارشالية فرسان عىل اعرتاًضا أبدى ثم ومن األصحاء. للمتسولني مكانًا يدبر أن متأخًرا،
[…] املالئم من «سيكون فقط: العاجزين عىل القبض إلقاء عرب تعنتًا يُظِهروا ال حتى
دون املجاورة األبرشيات من أنواعهم اختالف عىل الفقراء جميع باقتياد لهم يُؤذَن أال
وغريهم. والعاجزين، واملعاتيه، باملجانني، مكتظة أنفسها املشايف فستجد وإال تمييز،
قيل لقد قمعهم.» يراد الذين املترشدين وال املحرتفني املتسولني بالضبط ليسوا أولئك
األماكن «رسقوا» ألنهم فذلك هنا؛ ها الحال هي كما مجانني، ُوِجد وإذا الكفاية. فيه ما
املحدودة العامة املشايف بعض أن ذلك، من واألفضل بل األصحاء. للمتسولني املخصصة

األصحاء. احتجاز بالفعل رفضت األنواع شتى من بالعاجزين واملكتظة املساحة
صعوبات تكابد َعَجٍل، عىل تأسست التي العامة، املشايف كانت األحيان، معظم يف
الدهر. مآيس الحسبان يف وضعنا إذا خاصًة مرتديًا، الوضع كان لقد خطرية. مالية
وعودها. من الرغم عىل بالتزاماتها الوفاء امَلَلكية السلطة تستطع لم ذلك، إىل باإلضافة
نضب فقد العام، املشفى مليالد الطريق مهدت التي الخريي العمل بحركة يتعلق فيما أما
منهم يُطَلب كان الذين املتواضعني األنايس جهة من أو األثرياء، جهة من سواء معينها؛
«لقد األموال». «جباية ب يُسمى ما نطاق يف معينة مالية مبالغ دفع األحيان من كثري يف
رددها التي العبارة هي تلك يخبو»، وكاد الجمود، وأصابه الخريي، العمل إيقاع تباطأ

.١٧٧٢ سنة يف العام بايو مشفى مديرو الرقي بمنتهى
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املتاحة ة األِرسَّ عدد زيادة ينبغي كان لو، سان بمدينة الكائن العام املشفى يف
حتى أو خمسة أو أربعة أو «ثالثة وضع املسئولني عىل تعني فقد أضعاف. ثالثة بمعدل
يف ،٢٠٧ يبلغ كان الفقراء عدد بأن علًما واحد»، رسير يف ليناموا مًعا الفقراء من ستة
العامالت الراهبات إحدى كتبت وقد فقري. ٦٠٠ يسع مكان توفري يجب كان أنه حني
«لقد فيه: قالت ١٧٢٤ ديسمرب من عرش السابع يف املوفد الوكيل إىل خطابًا املشفى يف
بمشفانا الفقراء رؤية من الحزن وأصابها بالحمى أسابيع ثالثة منذ رئيستنا مرضت
آالمهم. من التخفيف عن عاجزة نفسها ترى ألنها ُحْزنًا؛ أحشاؤها َوتََقطََّعْت يعانون،
مشاعره تتحرك وال وشقائهم بأوجاعهم يتأثر ال الذي اإلنسان أن سيدي يا لكم وأؤكد
قلبًا يمتلك أنه من بد ال ،[…] فيه نحن الذي الفصل ذلك يف عرايا شبَه رؤيتهم لدى
مصابون جميعهم مرىض، أنايس أنهم بمتسولينا، يتعلق فيما أضيف أن أود حجر. من
وملبس مسكن توفري استطعنا إذا التعزية من شيئًا نجد فإننا هذا، كل ومع [؟] بالرصع
استُهِلك «لقد التالية: العبارة ١٧٣٣ أبريل إىل تاريخه يعود آخر خطاب يف نقرأ لهم.»
(قماش البياضات واستُعِملت والشحم. والزبد، الخشب، من لدينا املخزون كل تقريبًا
التفاح.» خمر ينقصنا كما بالكامل، وسواها) الداخلية للمالبس يستعمل كتاني أو قطني
الكربى. املؤسسات يف حاًال أفضل الوضع يكن لم عرش، الثامن القرن منتصف يف
يُستهان ال لها مخصصة مالية مبالغ عن عبارة دخًال تمتلك كانت املؤسسات هذه أن بيد
والغرامات والبضائع، السلع بعض عىل املفروضة الدخول رسوم من جزء يف (متمثلة بها
التابعة املصانع من عليه تحصل كانت الذي الناتج إىل باإلضافة الخصوص) وجه عىل
محاوالت هناك وكانت اإليرادات، بكثري املرصوفات تجاوزت ذلك، من الرغم وعىل لها.
تُقدَّر كانت الذي العام، روان مشفى قام فقد الضخم. العجز هذا لسد مكان كل يف
فقد ليل، مشفى أما لالكتتاب. قرض بطرح جنيه، ألف ٢١٦ ب الوقت ذلك يف خصومه
هذه ظل يف األخرى. املؤسسات من العديد فعلت كما أصوله، من جزء ملكية عن تنازل
املنشآت وإصالح لرتميم حتى أو جديدة إنشاءات لتمويل مجال هناك يكن لم الظروف،
تكن لم والتي العامة، للمشايف التابعة املباني كانت تقريبًا، مكان كل يف بالفعل. القائمة

االنهيار. شفا عىل صيانتها، تتم
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إليجاد ة ملحَّ أصبحت الحاجة أن الدولة) (أي الحاكمة امَلَلكية السلطة رأت ما رسعان
أواخر يف للتسول، مستودعات إنشاء إىل العام» «القطاع يف قاد ما وهو لالحتجاز. بدائل
النقطة هذه وسنتناول العام. للمشفى مبارش كامتداد عرش، الخامس لويس امللك حكم
الجربي االحتجاز دور تسلمت فقد الخاص»، «القطاع إىل بالنسبة أما الحًقا. بالتفصيل
إرسال يف قليلة، بأعداد ولكن العائالت، بدأت عرش، السابع القرن بداية منذ الراية.
كما إصالحهم، بغية الدور هذه إىل أخالقيٍّا املنحلني أو السلوك السيِّئي بناتها أو أبنائها
واملبذرون، العنيف، السلوك وذوو السكارى، السيئون األزواج أيًضا إليها يُرسل كان
يتعرضن والالئي شبابهن ريعان يف يزلن ال ممن واألرامل الفاسقات، السيئات والزوجات
عىل الذين املسترتون والجانحون موفقة، غري زيجات يف تورطهن إىل تؤدي قد إلغراءات
املجانني. وأخريًا بأهلهم، والعار الخزي إلحاق يف سيتسبب مما العدالة يد يف الوقوع وشك
بدًال املجانني، عن فيه البحث القديم، النظام عهد طوال ينبغي، كان الذي املكان هو وهذا
العامة املشايف أن يُذَكر الكلمة. لتعريف وفًقا امُلْعِوزون إال يوجد ال حيث العام املشفى من
فهي لالحتجاز؛ ضخمة أماكن تشكل أن عن يكون ما أبعد هي اململكة أرجاء يف املنترشة
هذه تصل أن قبل وذلك الحمقى، من ٪٥ إال عرش السابع القرن أواخر يف تحوى تكن لم
نسب (مقابل عرش الثامن القرن أواخر يف باريس يف ٪١٠ إىل استثنائي بشكل النسبة
ال كانت والتي والرساديب، األسوار فوق امُلَشيَّدة األبراج إىل باإلضافة األقاليم)، يف ضئيلة
وال واقعة، حقيقة تلك الوسطى. القرون منذ املجانني لبعض احتجاز أماكن تُعد تزال
يف الجليدي، الجبل من املغمور الجزء تمثل التي هي الجربي االحتجاز دور أن سيما
اإلجراءات اختلفت منه. اع والَخدَّ الظاهر الجزء وبيسرت سالبيرتيري مؤسستا تمثل حني
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العائلة عىل يتعني كان إذ سواها؛ عن اإلصالحيات، أو الجربي، االحتجاز منازل يف املتبعة
اإلقامة. نفقات بدفع بتعهٍد ُمرفق الحالة قبول اللتماس ل مفصَّ بطلب تتقدم أن

القانونية الوثيقة هو استبداديٍّا ملكيٍّا أمًرا يحمل الذي املختوم الخطاب وكان
إجراءً بوصفه امللكي،1 األمر إن الجربي. االحتجاز دور إحدى يف الشخص لوضع الالزمة
سوداء أسطورة مجرد كونه يف ينحرص ال للملك، الشخصية اإلرادة عن يعرب معقًدا
التي املبادرات عىل األمر بداية يف مقترصة امَلَلكية األوامر هذه كانت األلسن. تداولتها
وازدهرت عرش، الرابع لويس عهد يف فأكثر أكثر استخدامها شاع ثم وحده، امللك يطلقها
جعل (الذي باريس لرشطة العام القائد اعتاد حني عرش الثامن القرن يف مذهل بشكل
إليها اللجوءَ األقاليم؛ حكام بعده ومن لضعفه») اعتياديٍّا «مالذًا امَلَلكية األوامر هذه من
قرارات بمفهوم وليس املركزية اإلدارة مقر (بمعنى فرساي قرص من أوامر الستصدار
مظاهر وراء ولكن، لإلصالح. «املرشحني» أحد باعتقال امللك) ورغبة» «إرادة عىل مبنية
عرش الثامن القرن طوال تظهر التي هي الواقع يف العائالت كانت هذه، املتعددة النفوذ
فعىل الحاالت). من ٪٩٠ من أكثر (يف امَلَلكية األوامر بإصدار الرئيس امُلطالب باعتبارها
الغربي والنصف املانش إقليم حاليٍّا تمثل (التي اإلدارية كاين منطقة يف املثال، سبيل
القرن خالل ملكية أوامر بشأنها صدر التي امللفات نسبة تُقدَّر كالفادوس)، إقليم من
أو الوزراء، أو (امللك، بالنفوذ تتمتع التي الجهات إحدى طلب عىل بناءً عرش الثامن
األوامر جميع صدرت بينما ،١٧٢٣ عددها البالغ امللفات إجمايل من ٪٢٫٢ الكنيسة)
أغلب يف العائالت بها تقدمت فردية مبادرات عىل بناءً الحاالت باقي يف األخرى امَلَلكية

أخرى. أحياٍن يف السكانية واملجتمعات األحيان
التي فالعائالت رسيَّته. إىل نفسه الوقت ويف رسعته إىل امللكي األمر نجاح يرجع
إذ املوقف؛ إنقاذ يف ملحة ورغبة طارئة حالة دائًما يحركها عليه، للحصول تسعى كانت
والعار: الخزي مرارة تجرع شفا عىل مرة، كل يف قولها، حد عىل العائالت، هذه تكون
الذي والعار الخزي خطر يوم كل يتهددها ليزيو، مدينة من محرتمة أرسة امللك، «سيادة

بحمايتكم.» االستظالل رشف تلتمس املنحرفني، الرعايا أحد بسبب بها يُلحق قد

االعتقال طلبات

غري الحمقى ابتالع يتم سوف العام، املشفى دوامة تلت التي الجديدة، الدوامة هذه يف
منازل ظهور ومع املجانني. من العظمى الغالبية أخرى بعبارة املرشدين، وغري امُلْعِوزين
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يكن لم ذلك، من الرغم وعىل املجانني. إليواء جديدة إمكانية برزت الجربي، االحتجاز
أدنى أيًضا، العامة السلطات ذهن ويف بل الطلبات، مقدمي ذهن يف هناك يكون أن ممكنًا
املجتمع، يلومها سيئة عنارص يعدون الذين واإلصالح للتأديب «املرشحني» بني خلط
يتعلق فيما أنه، يعني هذا املجتمع. عليهم يشفق كمرىض إليهم يُنظر الذين والحمقى،
حيال التيقظ من كبري قدر وإظهار شديد بحذر التعامل يجري كان األخرية، الفئة بهذه

الطلبات. مقدمي
— الجنون بسبب ملكي أمر عىل للحصول املرفوعة العريضة تكون أن يجب
وجماعية. لة ُمَفصَّ — امللكي الديوان وزير إىل أو اإلدارية املنطقة حاكم إىل واملقدمة
ابنه عن صدرت التي العنيفة السلوكيات برسد يقوم اآلباء أحد املثال سبيل عىل فنجد
اثني عن يقل ال ما وجود من بد وال باملوت. وتهديداته عاًما، والعرشين الخمسة ذي
األبرشية كاهن يشهد ثم العريضة. أسفل األقرباء، توقيعات ضمنها من توقيًعا، عرش
ما ونادًرا هياج». يصحبه عقيل «اختالل ب مصاب املعنيَّ الشخص أن عىل يده بخط
بالتشخيص يتعلق يكن لم األمر ألن نظًرا الطلب؛ بهذا طبية شهادات إرفاق يتم كان
الوقائع بإحدى الصدد هذا يف املثال سبيل عىل نستشهد واألفعال. بالترصفات وإنما
املوافق األحد يوم الكنيسة يف اإلدارية، روان بمنطقة لينتو، بلدية سكان اجتمع حني
عىل للحصول مرفوعة عريضة بنود عىل لالتفاق القداس صالة عقب ١٧٨٦ نوفمرب ١٩
العبارات بعض نقتبس األبرشية. رعايا إحدى برونيه، ماري املدعوة ضد ملكي أمر
حياتها عىل نخىش يجعلنا جنون أصابها «لقد التايل: النحو عىل العريضة نص يف الواردة
مرة من أكثر وحاولت النهر يف مرة من أكثر بنفسها ألقت لقد العامة. السالمة وعىل

املذكورة.» لألبرشية التابعة املباني يف النريان إرضام
األلفاظ أن نجد ولذا حالة؛ إثبات محرض عىل للحصول الطلب مقدمو يسعى
(«خطري»، املختلفة ومشتقاتها «جنون» بكلمة بدءًا ، بنَيِّ جنون حالة عىل تدل املستخدمة
عقيل، واختالل واستالب وهياج، هيجان، يرافقه وَخَرف وَخَرف، «بََله، وأيًضا «نوبات»)
يف نقرأ العقلية». للقوى تام وفقدان الرشد، وفقدان الصواب، تطري بفتنة واإلصابة
يجعل مما تماًما؛ متزن غري املجنون) (الشخص «رأسه التالية: العبارات آخر موضع
الكالسيكية الطبية املصطلحات أن بالذكر الجدير من للناظرين.» سهًال عليه التعرف
الرَِّحِمي»؛ و«االهتياج الهياج، لجنون املسبب الدماغ والتهاب وامَلَلنُْخوليَا، الهوس، مثل
مع متطابقة تكن لم أنها إىل باإلضافة الحقة، فرتة يف إال تُذكر ولم النُّدرة شديدة كانت

محدد. رسيري تشخيص أي
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للثقة أهل قس من شهادة األحيان من كثري يف به ترفق للطلب امُلقدِّمة العائلة كانت
أيد ،١٧٣٥ عام يف املثال، سبيل فعىل صدقه. أو نيته حسن يف التشكيك يمكن ال بحيث
اعتقال أجل من مزارع به تقدم الذي الطلب بوفيه، ألبرشية التابعة بريل، بلدية كاهن
وكاهن القس أدناه، املوقع أنا «أشهد، كالتايل: ونصه عقيل» باختالل أصيب «الذي ابنه
عقيل اختالل تقريبًا أسابيع ثالثة منذ أصابه قد تيبو، فرانسوا املدعو أن […] الرعية
تصدر التي للصواب واملخالفة الشاذة الترصفات بعض خالل من الناظرين ألعني يتجىل

شديد.» بحزن وعائلته والده أصاب الذي األمر عنه،
أو باريس رشطة قائد شخص يف ممثلة نفسها، السلطة كانت األحيان، بعض يف
كانت إذا األرسة، عن كبديل ملكي أمر عىل الحصول بطلب تتقدم التي هي اإلقليم، حاكم
عام إىل ترجع باريس، يف مشابهة قضية املثال سبيل عىل نذكر معروفة. غري أو غائبة
املسئول املَفوَّض شفقة وأثار قبل من مرتني اعتُِقل الذي روسو املدعو حالة وهي ،١٧١٧
نصف مقدار يوميٍّا ويرشب الخبز من قليًال إال يأكل ال «إنه التايل: النحو عىل منطقته عن
مالبس الشخص هذا يرتدي املاء. إال يرشب ال إنه قائًال باملاء، املمزوجة الجعة من ستية
للشفقة مثري ألمر إنه […] منه حاًال أفضل يبدون الشوارع يف الشحاذين أن لدرجة رثة
تجاه به القيام يمكن خريي عمل أعظم الشديدين. والضعف النحول هذا بمثل رؤيته
مذكرات تلقيه بعد الرشطة، ضابط اتخذ وقد هالكه.» دون الحيلولة هو الشخص هذا
الويص إىل ملكي أمر عىل الحصول طلب برفع قراره القلق، نربات فيها تتصاعد جديدة

العرش. عىل
لرشطة العام القائد أو الحاكم يأمر امُلدَّعون، يقدمها التي العريضة تلقي بعد
قائًال: الحكام إىل بريتن الوزير كتب ،١٧٦٤ عام يف دقيق. إداري تحقيق بفتح باريس
املذكرات تكون أن يجب أوًال: التاليتني؛ بالنقطتني يتعلق فيما كثريًا تحتاطوا أن «عليكم
الذين عن جيًدا تستفرسوا أن يجب وثانيًا: واألب. األم أقرباء ومن الوالدين، من موقعة
إىل باإلضافة نظرهم وجهة إىل واالستماع ذلك، من منعتهم التي األسباب وعن يوقعوا لم

يقولونه.» ما صحة من الدقيق التحقق
إىل باريس رشطة ضباط أحد أو الحاكم نائب بانتقال يقيض امُلتبع اإلجراء كان
والجريان، واملدعني، املعني، الشخص استجواب يجري كان ثم الحالة. وجود مكان
ألنسون ملنطقة املوفد الوكيل عن ١٧٤٦ عام صادر تقرير يف املدينة. ووجهاء وأعيان
أصيب «لقد التايل: النحو عىل لوفيفر االبن جنون حالة ثبوت يؤكد ما نجد اإلدارية،
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هياج صورة فيتخذ األحيان، من كثري يف يتدهور ومستمر حقيقي بجنون عامني منذ
الوقائع هذه ووالدته. والده يقتل أن مرة من أكثر كاد أنه لدرجة وعنيف، متكرر
مجاًال يدع ال بما اإليضاح من مزيد عن بحثًا بزيارته قمنا ولقد ولنا. للجميع معروفة
ولدهما برعاية يقومان الوالدان كان أعاله.» املذكورة الحال هذه عىل ووجدناه للشك،
سنوات، ثالث قبل واحد. بنس لديهما يعد لم ولكن مداواته، عىل ويعمالن ونهاًرا ليًال
حالة يف يعد لم إذ دين؛ رجل جنون من عيانًا ليتحقق ذهب قد عينه املوفد الوكيل كان
الدين رجل «يعاني استضافوه. قد كانوا الذين الخبازين رعاية تحت يبقى بأن له تسمح
حيث الدار صعيد عىل سواء خطورة؛ يشكل حقيقي وجنون تام ذهني خلل من املقصود
ال أنه بيد هروبه.» حالة يف الجوار صعيد عىل أو االلتماس، مقدمي عند احتجازه يجري
املوفد وكيلنا يقرتح ولذا بأكملها؛ اإلدارية ألنسون منطقة يف الستقباله مالئم مكان يوجد
يصيبهم الذين الرجال استقبال اعتادت «التي الباريسية، الدور إىل االلتجاء الحاكم عىل

الدين.» رجال وخاصة مماثل، مكروه
التي لإلجابات «وفًقا واضح: بشكل نفسه فارًضا يتجىل الجنون كان ما غالبًا
عقليٍّا.» مختالٍّ زال ما أنه املؤكد من عليه، طرحت التي األسئلة عن (املريض) أعطاها
له تتمة وال مرتب غري كالًما تحوي التي الثرثرة هذه أن نتصور أن الصعب «من
الحالة تشخيص أن أخرى مرة نجد ولكن، عقليٍّا.» مختل شخص عن صادرة ليست
حالة إثبات إىل استناًدا وليس املشرتك املنطقي والتفكري السليم اإلدراك إىل استناًدا تم
مستعجلة؛ كانت الحاالت معظم ألن ونظًرا اليقظة. توخي يمنع ال هذا وبالطبع، طبية.
انتظار دون ومن إبطاء دون امَلَلكية األوامر بإرسال يقوم ما غالبًا فرساي قرص كان
بها يُرفق ما دائًما كان األوامر هذه أن بيد للمعاينة، الرشطة ضابط أو الحاكم ذهاب
«برجاء التايل: النحو عىل ١٧٧٩ عام يف الصادر امللكي باألمر أرفقت التي كتلك توصيات
تقتيض بلونديل السيد حالة أن من بالتحديد التأكد بعد إال امَلَلكية األوامر هذه تنفيذ عدم

حياله.» االحرتازي التدبري هذا اتخاذ فعًال
األمر إصدار رفض املألوف غري من يكن لم أنه السلطات، يقظة عىل يدل ومما
ترتاوح بنسبة اإلدارية كاين منطقة يف طلبات تأجيل (تم تأجيله األقل عىل أو امللكي
سبيل عىل نذكر و٣٠٪). ٢٥ بني ما ترتاوح بنسبة بروفانس ويف و٢٠٪، ١٥ بني ما
وأرادت زوجته، عن جسديٍّا منفصًال كان الذي فري، السيد وهو النبالء أحد حالة املثال
صالة يتلو أن ويريد بالسيوف، خيوله ينخس كان (فقد بالجنون إلصابته اعتقاله عائلته
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أغسطس يف كاين، حاكم عن الصادر التقرير ولكن القس). وإهانة بسب ويقوم القداس
التخاذ الدافع هما والعداوة وحدها املصلحة أن مقتنع «أنا مختلًفا: شيئًا يقول ،١٧٦٧
مع مهاجمته يمكن بحيث محدوًدا عقًال يملك الشخص هذا فإن ذلك، وعدا اإلجراء. هذا
املوفد الوكيل كتب ،١٧٦٣ عام يف ملكي.» أمر هناك يكون لن ولكن العقاب، من اإلفالت
بليزو املدعو أن «صحيح فيه: قال أجراه، الذي التحقيق بشأن روان حاكم إىل تقريًرا
مسِكرة) (مادة الحياة ماء إىل إضافة السن، هذه وأن عاًما ٧٦ حوايل العمر من يبلغ
يشكل ال ولكنه العكر، واملزاج العقل وضعف الهذيان من بحالة أصاباه قد يرشبه، الذي
أن يُخىش ال كما الشخصية، حياته عىل أو إنسان، أي حياة عىل سواء باملرة خطورة
هن وبناته زوجته بأن قائًال تقريره املوفد الوكيل واختتم حرائق.» أي بإشعال يقوم
حال بأي يدعو ما هناك ليس وانفعاله. غضبه بإهاناتهن، الوقت، معظم يُثِْرَن اللواتي
بنفسه ألقى الذي اآلخر الشخص ذاك يخص فيما أما ملكي. أمر استصدار األحوال من
يقولون كانوا ما (فدائًما كبري» بشكل أصابه عما مسئولون إخوته «أن فيبدو النافذة، من
بهذه يتعلق فيما املوفد الوكيل خَلص شيئًا».) تفقه ال بهيمة إال لست أنت «اْسُكْت! له:
الشخص هذا عالج يجري أن رشيطة ولكن امللكي، األمر استصدار يمكن أنه إىل الحالة

الصحية. حالته عن أشهر ستة كل تقرير تقديم مع بعناية ورعايته
كثري يف مطالبًا النهائي، القرار يتخذ الذي هو دائًما قرصفرساي كان حال، كل عىل
تساوره التي الشكوك عن جانبه من ومعربًا بل املعلومات، من بمزيد بمده األحيان من
التي املرأة بحالة يتعلق فيما ،١٧٥٥ عام يف وهكذا ومرشوعيته. الطلب صحة حول
الحقيقي السبب يُعزى أال قائًال: الوزير «اعرتض الجنون: بسبب اعتقالها زوجها أراد
الذهاب عىل أُجِربَت قد كونها إىل السيدة هذه تصيب التي الغضب فورات يف والوحيد
يمكن اإلرادة عىل يضغط الذي اإلكراه «إن ذلك؟» تريد ال وهي أخيها أبناء عند للعيش
أي إن القول: يمكن هنا ومن وحماقة، شذوذًا األفعال أكثر ارتكاب إىل الشخص يدفع أن
يدفعنا أن ينبغي ال ولكن سليم، بشكل يعمل ال العقل أن بما جنونًا يُعد عنيف غضب

العقيل.» باالستالب الشخص إصابة استنتاج إىل هذا
يجب كان إذ به؛ يستهان ال آخر عائًقا يشكل اإلقامة لنفقات اإلجباري الدفع كان
املناسبة، اإلقامة وتكلفة املطلوبة املؤسسة تحديد — امللكي األمر استصدار عريضة يف —
للمجانني احتجازهم ويدَّعون البؤس من يعانون كانوا الطلبات مقدمي من العديد أن بيد
«خبز من املرء يأكل فلَكي الطريقة. بهذه لهم تستجيب تكن لم اإلدارة ولكن مقابل. بال
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يُعد ما وهو امللكي، األمر إصدار مبادرة اتخذ الذي هو امللك يكون أن يجب امللك»،
العديد تكن لم السبب ولهذا األقاليم؛ يف مستحيل شبه أو مستحيًال أمًرا أخرى بعبارة
العام، األمن عىل خطريًا تهديًدا تشكل الجنون حالة كانت وإذا ثمارها. تؤتي الطلبات من

القضاء. إىل اللجوء إذْن ينبغي
القضائي السلك طريق عن الحمقى أحد اعتقال قرار يصدر قد األحيان، بعض يف
القرارات هذه وتتخذ الحاالت). من ٪٣٠ يف (ربما ملكي أمر عىل الحصول من بدًال
يكن لم ولكنه مهمة، تمهيدية خطوة بالحجر القضائي الحكم يشكل متنوعة. أشكاًال
أيًضا يفرتض أنه كما ومكلفة. شاقة إجراءات خوض يتطلب ألنه نظًرا نسبيٍّا؛ شائًعا
الكالسيكي الطريق هذا عن بعيًدا َقيِّم. تعيني يحتم مما املحك؛ عىل مادية مصالح وجود
امللكيني، املرشفني (محكمة املختلفة واملحاكم النيابية، املجالس بإمكان كان القديم،
كان الذي النظام وهو االعتقال. بأحكام النطق الكنسية) واملحكمة اإلقطاعيني، ومحكمة
طائلة تحت بالفعل واقًعا فيها األحمق يكون التي الحاالت يف الخصوص وجه عىل يرسي
القانون يف ولكن املجنون، عىل دائًما ينطبق املسئولية عدم مبدأ أن املعروف ومن القانون.
القضاة عىل يُحظر بدء، ذي بادئ القيود. من العديد عىل املفهوم هذا ينطوي الجنائي،
الربملانات2 وتختص الجنون، بحالة متعلٍق الدعوى إقامة خالل تحقيٍق أي فتح األوائل
املحكوم يتقدم أن الجنون قضية يف يُنَظر لكي إذْن ينبغي املسألة. هذه يف بالنظر وحدها
محاٍم بال غالبًا يكون الذي عقليٍّا، املختل إىل بالنسبة — يُعد ما وهو باستئناف، عليه
تعفي الجرائم من أنواع ثالثة هناك ثم املنهجية. عن البعد كل بعيًدا إجراءً — عائلة وبال
ضد أو امللك، ضد تكون التي الجرائم وهي الجنون؛ بشأن تحقيق أي فتح من القضاء
السابع القرن يف غالبًا الحكم، إىل أدى الذي األمر [الدولة]؛3 «الجمهورية» ضد أو الدين،
اإلعدام. بعقوبة مسكني مجنون من أكثر عىل عرش، الثامن القرن يف منه أكثر عرش
فرانسوا قضية وهي ،١٦٧٠ عام إىل تعود التي القضايا إحدى املثال سبيل عىل نذكر
«ابتدع والذي والدته، عند واملحتجز عاًما ٢٢ العمر من البالغ املجنون ذلك سارازان،
ووصل سارازان، هرب أوثان. عبادة اإللهي القداس ذبيحة أن يزعم وكان جديًدا» دينًا
إىل ثم األول، القداس صالة إىل خشوع يف واستمع نوتردام، كاتدرائية ودخل باريس، إىل
أن وحاول يده يف بالسيف ممسًكا اندفع القربان، كأس رفع عند الثاني. القداس صالة
ة ُحقَّ وإيقاع بجرح القس إصابة يف تسبب مما يقطعه؛ وأن بالسيف، القربان يخرتق
يمنع أن أراد أنه هدوء يف أوضح محاكمته، وتمت عليه، القبض أُلِقي حينما القربان.
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أيًضا. الُحكم وكذلك للشك، مجاًال يدع ال بما بَيِّنًا كان سارازان جنون إن األوثان. عبادة
بذنبه يقر أن أوًال عليه يتعني كان املحرقة، إىل بإرساله يقيض حكم ضده صدر أن وبعد
معصمه بقطع بعدئٍذ الجالد قام حيث نوتردام؛ كاتدرائية بوابة أمام جهاًرا ويعتذر
العكس عىل بل رصخة، أدنى املجنون عن يصدر أن دون «ولكن املقدسات، دنس الذي
باعتباره هللا يستغفر أن بالفعل أراد لقد يد!»4 بال أصبح وقد ذراعه رؤية لدى ابتسم
بصحة البتة يعرتف يكن لم ألنه نظًرا عنه؛ الصفح امللك من يطلب أن يرد لم ولكنه آثًما،
يشكو». أحد يسمعه «ولم النريان فيه وأُشِعلت املحرقة إىل اقتيد ولذا القضاء؛ أمام مثوله
معاقبته يُراد ما هو نفسه الُجْرم كان ما بقدر عقابه يُبتَغى َمن هو هنا املجرم يكن لم
بعقوبات عليها يُعاَقب الكربى األخطاء كانت القديم، النظام ظل ففي امُلذِنب. طريق عن

أيًضا. كربى
يفلتون «البسطاء» القتلة كان املقدسات، بتدنيس املتعلقة الجرائم هذه عن بعيًدا
الحكم بعد يتم كان ذلك ولكن بالجنون، بإصابتهم اإلقرار حالة يف اإلعدام عقوبة من
ألنه وذاك؛ للكحول، املزمن اإلدمان خلفية عىل خادمته قتل ألنه هذا؛ باملوت: عليهم
جنون حالة يف — الجريمة ارتكاب وقت — وكان عاًما، ١٦ العمر من تبلغ فتاة اغتصب
الرصاص أطلق آخر أو مربًحا، رضبًا بالعصا رضبه معها تحتم لدرجة شديد، وهياج
مخه». ألياف أصاب الذي «بالخلل االعرتاف يف رغبة هناك وكانت قتيًال، فأرداه أخيه عىل
القضايا هذه يف ولكن ع، الرُّضَّ األطفال قتل جرائم من العديد هناك ذلك، إىل باإلضافة
ترحم ال العدالة ألن وُمثبَتًا؛ جليٍّا الجنون يكون أن من بد ال كان الخصوص، وجه عىل
تأخذ أن تحاول العائالت كانت األحيان، بعض ويف الشنيعة. بالجرائم األمر يتعلق حينما
أمًرا ضده اإلعدام حكم صدور كان الذي ر امُلَزوِّ ذلك قضية يف حدث مثلما املبادرة، زمام
تأتي محرتمة، بعائلة والعار الخزي بإلحاق املتعلقة الكالسيكية ة الُحجَّ وراء ما محتًَّما.
وهو انضم، الذي املعتوه، نصف النجار ذلك قضية يف تجلت مكًرا، أكثر أخرى ة ُحجَّ
وارتكب مستواه، من أعىل اجتماعي مستًوى يف عائلة إىل «بالقوة» طفًال، عرش ألحد أب
النقود؛ لتزوير األوىل محاولته أثناء يف وُضِبط والبؤس، بالفقر مدفوًعا التزوير جريمة
يصدر أن يمكن ال العمل هذا مثل إن معها قيل التي للدرجة متقنًا يكن لم التقليد ألن
عىل املحامي) باألحرى (أو العائلة أن القضية هذه من يتضح مجنون. شخص عن إال
ضده يصدر الذي األحمق، املجرم أن يدركون فهم املؤسسة. تفكري بأسلوب جيدة دراية
إمكانية أدنى دون من حياته طوال مسجونًا يبقى عنه، العفو يجري ثم باإلعدام حكم
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اليوم، قاسيًا يبدو قد منطق إىل استناًدا القديم، النظام قىض وهكذا ما. يوًما للخروج
أحد يف محتجًزا األبله مزورها إبقاء العائلة اقرتحت ثم، ومن الُجرم. تكرار خطر عىل
املتكررة محاوالته تسفر أن إذْن يُخىش «لن قائًال: بظرافة أحدهم َعلَّق وقد السجون.
مدى وسجنه عنه العفو تم ثم باإلعدام مزورنا عىل ُحِكم وبالفعل، مهاراته.» زيادة عن

الحياة.
للشغب، أو للمتاعب مثريين أم لصوًصا أكانوا سواء اليافعني، الجانحني من العديد
التشديد مع املحاكم أمام الجنون استدعاء يف نفسه األسلوب تتبع عائالتهم يرون كانوا
مختلفة، ودوار جنون نوبات شبابه يف «انتابته متهم فهذا امَلَريض. والتاريخ السوابق عىل
بارتكاب األمر (يتعلق لألرسة» مخزية بصورة األخرية اآلونة يف مجدًدا الظهور عاودت ثم
تستحق أفعال منه بدرت «وقد للتو، عليه القبض أُلقي هائج مجنون وذاك رسقة).
إىل بالنسبة .(١٧٧٨) بالجنون» إلصابته يَُربَّأ لم إن العدالة جانب من وتوبيخ لوم كل
أفعالهم عن مسئوليتهم بعدم يعرتف القضاء كان الجنونية، حالتهم أُِقرَّت التي القلة
مدير به تقدم الذي الطلب ذلك مثل بالرصاحة، الطلبات بعض تميزت باالعتقال.5 ويأمر
ولكنها للشفقة، مثرية «مجنونة أنها تعبريه حد عىل قائًال جارته ضد ثانوية مدرسة

الخصوص.» وجه عىل ويل بأكملها، للمنطقة إزعاًجا وليًال نهاًرا تسبب
واألوامر القضائية القرارات بني االختصاص بتنازع يُسمى ما القانون يف يوجد ال
أجهزة أداء تحسن وكلما عرش، الثامن القرن يف تدريجيٍّا تقدمنا كلما باملقابل، امَلَلكية.
عىل املوافقة حيال تساهًال فأكثر أكثر أصبح فرساي قرص أن وجدنا امَلَلكية، اإلدارة
يجري وكان نسبيٍّا، كثرية تزال ال كانت والتي املحلية، السلطات بها قامت التي االعتقاالت
تعطي كانت االعتقاالت هذه أن فيه شك ال ومما امللحة. الحاجة بدافع دائًما تنفيذها
السلطة كانت ما عىل األحيان من كثري يف رسميٍّا طابًعا وتضفي أقل، ضمانات بذلك
مقدم بني باالتفاق ما شخص اعتقال يف واملتمثل ورصامة، بشدة مقاومته بصدد امَلَلكية

الجربي. االحتجاز منازل وأحد الطلب
القضاة «أوامر مكافحة إىل بعد فيما فرساي قرص سعى نفسه، املنطلق من
النواب عن صادرة مختومة حقيقية خطابات بمنزلة تُعد كانت والتي الخاصة»،
بهذه عقليٍّا املختلني من العديد اعتقال جرى وقد الربملانات. رؤساء أو العموميني
العليا. اليد باريس لربملان العام للنائب كان حيث الصغرية الدور يف حدث كما الطريقة،
األوامر «هذه أثارت ذلك، ومع جيدة. ضمانات يوفر أن اإلجراء هذا شأن من كان بالطبع
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شهر من عرش الرابع يف بشدة. فرساي قرص استياء القضاة» عن الصادرة الخاصة
حاكم بتوبيخ امللكي، الديوان وزير وهو فلورنتني، سان دي كونت قام ،١٧٥٧ ديسمرب
بأن السيد، أيها علًما، أُِحيَط إذ امللك، جاللة «إن التايل: النحو عىل اإلدارية روان منطقة
ويستقبلون القضاة، عن الصادرة الخاصة لألوامر يذعنون يون سان دار يف األشقاء
أهاليهم؛ من شكاوى تلقي بحجة بالقوة الحتجازهم وآخرين عائالت أبناء ذلك عىل بناءً
يسلب أن أحد ألي يحق ال ولذا اإلنسان؛ يملكه ما وأثمن أغىل من الحرية أن يرى
بعناية بحث قد نفسه القضاء يكون أن دون من القضائي النطاق خارج حريتهم رعاياه
بعد سواه. دون ملكي أمر عىل الحصول من بد ال كان أنه القول خالصة األسباب.»

الشأن. بهذا تعهد عىل للتوقيع يون سان سجن رئيس ُدِعَي أسبوع، مرور

الدوافع

لحظة يف يؤدي الذي الدافع ما باألحرى أو القديم؟ النظام نظر يف املجنون هو من ولكن،
االحتجاز؟ طلبات يف الجنون يحتلها التي املساحة وما اعتقال؟ طلب صياغة إىل ما
جديد من كانوا عقليٍّا املختلني من العديد أن بدليل محدودة؛ مساحة يحتل بالتأكيد،
السجالت يف ذكرهم ورد الذين أولئك املطاف، نهاية ففي التحقيقات. من يفلتون
دون من هذا مفاجئ. نحو عىل واملزعجة املضطربة األقلية إال يمثلون ال املحفوظة
عن معهم، التعامل يف بآخر أو بشكل أمورها تتدبر عائالتهم كانت الذين أولئك احتساب
الجريان. أعني عن دوًما وإخفائه األحيان، بعض يف برصامة عقليٍّا املختل احتجاز طريق
القائمني مع باالتفاق األديرة بعض يف أرسهم احتجزتهم الذين أولئك أيًضا ننىس وال

عليها.
ذلك شاتيل، جون إليكم دائمة. شبه بصورة قبل من موجوًدا الجنون كان لقد
وأثَّر الرشاب ملعاقرة استسلم «لقد أعوام. ثمانية أو سبعة منذ بالجنون» «املصاب الرجل
منذ عائلته عنه تخلت أن بعد السليم.» بالتفكري غنيٍّا قط يكن لم الذي دماغه عىل ذلك
وإليكم كاملسعور». صار «حيث السجن يف وألقي ساخط» «جنون أصابه أشهر، ثالثة
يف املساهمة أمل «عىل أخواته استضافته عامني، منذ عقليٍّا» «املختل دوالراك جاك حالة
وها أخواته. عىل سكينًا» «رفع لقد زادت. جنونه، حدة تخف أن من بدًال ولكن شفائه»،
ثم ،١٧٥٦ عام يف اعتقالها طلب إىل أرستها جنونها دفع التي ديزوبرديار ماري هي
هدوءًا». أكثر أصبحت «ألنها اإلجراءات؛ سري أثناء يف امللكي األمر استصدار طلب أُلغي
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مما الكنيسة؛ يف مرة من أكثر عنيفة غضب نوبات املريضة انتابت بعامني، ذلك بعد
بتلك يتعلق فيما أما املرة. هذه وجيه لسبب االعتقال إجراءات تجديد إىل العائلة اضطر
جيد بشكل اندمجت أن بعد اسًما، لها التاريخ يذكر لم التي واليتيمة الفقرية املجنونة
إذا املطابخ؛ يف نافع بعمل تقوم كانت حيث العام، بواتييه مشفى يف سنوات عدة منذ
التعامل تم األمر، بداية يف األخوات». معاملة وتيسء باملستوصف املرىض «تضايق بها
نعد «لم بقاءها: يريد أحد يعد فلم هكذا، الحال تستمر لم بالتأكيد ولكن بصرب، معها

أحدهم. تعبري حد عىل نريدها»،
(كانت لوازيل دينيس القس حالة وهي ١٧٧٨ عام إىل تعود أخرى حالة نذكر
وباألحرى وحركاتهم، أفعالهم كانت الحقيقة يف ولكن شائعة، الكهنة اعتقال طلبات
املاضية، الثماني أو السبع السنوات يف عليه، «ظهر عام). اهتمام محل السيئة ترصفاتهم
حدٍّا يضع لم طفًال. منها أنجب التي خادمته، مع بمفرده يعيش كان ذهني.» ضالل
يف رغبة «تملكته ولكن باريس. أبرشية يف للقس الحكيم التعيني قرار إال للفضيحة
القداس صلوات تالوة من أُعِفي وقد غرفة، يف وحيًدا يعيش لوازيل هو وها العودة».
شائنًا سلوًكا يُعد ما (وهو رأسه عىل القبعة مرتديًا الزياح مسريات ويحرض اليومية،
دينية، دروس بإعطاء يقوم أنه ومدعيًا ولعنات، شتائم ومطلًقا الخصوص)، وجه عىل
يُلقي كان ما «وغالبًا الكنيسة. خارج إلقائه من األحيان من كثري يف بد ال كان أنه لدرجة

مجنون.» من صادرة عربة باألحرى لنقل أو متفردة، أخالقية عظة
ويتجىل عدة، سنوات إىل تاريخه يعود الذي للجنون الكالسيكي النمط إىل يُضاف
من جنوٌن العام، بالنظام ترض أو خطورة تشكل قد انفعالية نوبات صورة يف فجأة
ما غالبًا الذي الجنون ذلك يف ويتمثل سابقه، من أبعد فرتة إىل جذوره تعود آخر نوع
تحت يندرج التضامن. رابط ينقطع أن إىل األقرباء، لسيطرة تماًما وخاضًعا هادئًا يكون
بالرصع واملصابني املؤذين، غري واملعاتيه «اْلبُْلَه»، تضم طويلة أَتَْراِبيَّة قائمة الجنون هذا
يكون تلك، موت أو بعجز هذه إصابة وعند أخت. أو أمٌّ وليًال نهاًرا ترعاهم الذين
واألربعني الخمسة ذات لوجويكس، آن ماري مع حدث كما لالحتجاز. آخر مجنون لدينا
«استنفدت التي والدتها، رعاية تحت سنة ١٤ منذ غرفتها يف محبوسة كانت التي عاًما،
من التخفيف يف أمًال نوع؛ كل من األدوية لرشاء أو رعايتها نفقات لتوفري سواء ثروتها
ولم الفراش، طريحة أصبحت عاًما، ٨٤ العمر من بلغت حني الوالدة، أن بيد شقائها.»
«تلك حالة وهي للدهشة، تدعو أخرى حالة أيًضا هناك بابنتها. االعتناء وسعها يف يعد
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جدها السن هذه حتى يرعاها كان والتي عاًما، ٢٠ العمر من البالغة املعتوهة» الفتاة
حيث لو سان مستشفى مدخل إىل أوصلوها حتى قريتها أهايل فاقتادها للتو، تويف الذي
يُْرتَكون كانوا الذين الرُّضع إىل بالنسبة الزمان ذلك يف يحدث كان مثلما هناك، تركوها
مزروعة املسكينة ظلت أتت؛ أين ومن اسمها هو ما تعرف لم ألنها ونظًرا الكنيسة. أمام
أشهر ثمانية مرور بعد املشفى. إدارة أخريًا استقبلتها حتى اليوم طوال املكان هذا يف
بلهاء إنما البتة، مجنونة ليست «إنها املشفى. يف تزال ال كانت ،(١٧٨٦ عام يف ذلك (كان

املشفى.» غري آخر مكان يف تمكث أن يمكن ال [لكن] فحسب،
يف لها «وفرنا التايل: النحو عىل سابقة طبية معالجة عن الحديث يرد كان ما غالبًا
جدوى.» دون ولكن […] ماهر طبيب إرشاف تحت املمكنة املساعدات كل األوىل املراحل
أعمار متوسط ارتفاع سبب ذلك يفرس مجدية.» العالجات تكن «لم آخر: موضع يف نقرأ

عاًما. ٤٠ بل ،٣٠ يبلغ إذ دخولهم؛ لدى املرىض
يف االعتقال عالم إىل الحرجة االنتقال نقطة تتلخص أن يمكن األحوال، جميع يف
«إنه أو حريته»، بممارسة حالته له تسمح «ال تُستخدم: دائًما كانت التالية، العبارات
وراء فيما أردنا، إن أما (نفسها).» نفسه زمام امتالك عىل (قادرة) قادر غري (إنها)
الذي الخطري الجنون أوًال نستبعد أن يجب االعتقال، لدوافع تصنيفية دراسة إجراء ذلك،
الصياد ذلك هناك الطلبات). من ٪٥٠ من أكثر (يف األساسية الذريعة يمثل ما غالبًا
عام يف وقام ماكًرا، ليس ولكنه مجنونًا كان والذي ميفل، بيري جون املدعو البحري،
عام يف تسبب، الذي لوفري، شارل وهناك مجداف. برضبة أنسبائه أحد بجرح ١٧٨٧
أطلق كما جنون، نوبة يف عليها النار إطالق إثر بالغ بجرح زوجته إصابة يف ،١٧٥٤
وقيل «نازف»، بجرح زوجته أصاب نفسه بينيل إن بل باملدرسة. معلم عىل الرصاص
َجَرح فقد العنيفة؛ أفعاله إحصاء يمكن ال والغضب، الهياج نوبات تتملكه عندما إنه: عنه
أن يف رغبته يف اشتبه قد كان الجريان ألحد مملوًكا خنزيًرا وقتل منجل، برضبة حصانه
هدد كما بالقتل. اب الُحجَّ أحد وكذلك شقيقته وهدد سوداء، حنطة املزروع حقله ينهب
عىل فتحالفوا القرية سكان مخاوف باألكثر أثار ما وهو كوخه يف النريان بإرضام أيًضا
الحقيقة، يف به.» هدد ما لينفذ يكفي بما مختل أنه «نعلم نقتبس: واعتقاله. به اإلمساك
لخطر، ستتعرض املجاورة املنازل ولكن كبرية، قيمة ذات ليست يحدثها التي اآلثار
نذكر بأكملها. القرية إحراق إىل ذلك يؤدي قد آخر، إىل منزل من النريان انتقال ومع
العتقاله؛ التماس عريضة تقديم إىل الرعية دفع ولكنه مرًحا أكثر ملجنون أخرى حالة
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الحريق كان لقد يوحنا». القديس بعيد لالحتفال القرية يف النريان يشعل أن «يريد ألنه
الهائمني عقليٍّا املختلني إىل يُنَظر وكان القديم، النظام لدى القلق بواعث أهم من واحًدا
وال منازلهم، يف النريان أشعلوا بعضهم محتملني. حرائق مشعيل باعتبارهم وجوههم عىل
الحالتني. يف واحدة النتيجة أن بما عرضيٍّا حادثًا أم ُمتََعمًدا فعًال كان إن الجريان يهم
مخازن يف ليًال يتجولون أو َرة امُلسوَّ أراضيهم يف حقيقية أُتُنًا يشعلون كانوا آخرون
إىل نضيف حني إذن، نقول ماذا أيديهم. يف شمعدانًا ممسكون وهم الَعاليلِّ ويف الغلة
لترصفاتهم التصدي يحاولون الذين أولئك منازل بإحراق يهددون كانوا الحمقى أن ذلك
بها! يقومون كانوا التي والتخريب والنهب السلب أفعال معارضة أو الشاذة، الجنونية
وهم الفعل مرحلة إىل القول مرحلة تخطوا الذين املجانني بعض عنف جانب إىل
نهاًرا ويركضون، املحتمل العنف يمارسون ممن ضخمة مجموعة هناك النهاية، يف قلة
هؤالء أحد أضاف وقد أقاربهم. بقتل ويهددون ويَُسبُّون يرصخون، مكان، كل يف وليًال،
ألن العدالة؛ يخىش ال أنه القس، روح بإزهاق منتظمة بصورة يهدد كان الذي املجانني،
فأًسا ممسًكا دائًما يتجول كان آَخر وذاك مجنون. أنه له القول عن يكفون ال الناس
هذا ملكي) أمر استصدار إىل يسعون الذين أولئك (يجادل ننتظر أن أيتعني يده. يف
عليها رافًعا زوجته هدد أن له سبق بينما ساكنًا، نحرك لكي أحًدا يقتل حني املخبول
الحمقى تنتاب التي الغضب فورات كانت النوبات؟ إحدى أثناء يف نافذته وهشم الفأس
إىل ربطه عىل ُمجَربين كنا «لقد املواضع: أحد يف نقرأ تقييدهم. إىل الجريان تدفع ما غالبًا
الحمقى بعض كان الغلة.» مخزن يف بالجنازير قيدناه «لقد آخر: موضع ويف الرسير.»
إىل ،١٧٣٧ عام يف نشري النافذة. من أوانيهم يلقون وآخرون أربطتهم، بتمزيق يقومون
أدت والذي أيًضا، للقلق مثري ولكنه بعيد حد إىل مسامًلا كان الذي ِفرَّان، املدعو حالة
بخلل إصابته يف به يُستهان ال بقدر املساهمة «إىل القضائية الدعاوى من للعديد خسارته
جميع ضد شائنة بملصقات وَزيَّنه منه، يخرج يعد ولم منزله، يف انزوى فقد عقيل».
عن النافذة خالل من باملؤن يتزود وكان كثر. وهم به، األذى إلحاق يريدون الذين أولئك
يف فتحة عرب مشرتياته ثمن يدفع وكان أعىل إىل جذبه ثم أسفل إىل كيس تدلية طريق
أي ارتكاب عىل يأس لحظة يف يُقِدم أن يُخَىش وكان مسلًحا دائًما كان «إنه يُقال: الباب.

بغريه.» أو بنفسه يرض فعل
ويكونون االضطهاد، من يعانون إذ حدة؛ عىل فئة االنتحاريون عقليٍّا املختلون يشكل
يفشلون كانوا َمن هم الواقع يف وقلة نوع، كل من واألوهام والهذيان للهالوس، فريسة
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هناك بالغرق. أو بالشنق أو النافذة من أنفسهم بإلقاء سواء االنتحار، محاولة يف
عنقه قطع الذي روان من التاجر ذلك مثل موفد)، وكيل تعبري حد (عىل «القطع» أيًضا
ومعالجته، جراحه تضميد وجرى املوت، من نجا ثم به، الخاص الحالقة ُموىس مستخدًما
املرة هذه له وُكِتب أسابيع ثالثة مرور بعد النافذة من نفسه إلقاء إىل املطاف به وانتهى
االعتقال. لتربير مماثلة واقعة لتكرار اإلطالق عىل حاجة هناك ليست أيًضا. جديد عمر
يُفرتض أو الخطري، الجنون من شيوًعا أكثر الجنون، أشكال من آخر شكل هناك
نذكر العام. بالنظام تخل التي لالضطرابات واملثري الهائج الجنون يف يتمثل كذلك، أنه
يف يركضون الذين وأولئك املكاتب. أمام بفضيحة يتسببون الذين أولئك املثال سبيل عىل
عن الصادرة التقارير أحد يف نقرأ أنواعهم. اختالف عىل واملخابيل عراة. شبه الشوارع
مكان.» أي يف الجنون هذا تحمل «يتعذر التالية: العبارة ،١٧٠٧ عام يف باريس رشطة
إثباتها: يتم كان ما غالبًا التي وبالثمالة، الخمر بإدمان مقرتنًا الهياج ذلك كان ما وكثريًا
الوقت يف للقيام لنفسه الِعنان يطلق فإنه الخمر، لزجاجة املجنون) (أي استسالمه «مع
ترصفات ويرافقه الرشاب يُحدثه الذهن يف يوميٌّ «َضْعٌف التجاوزات»، أنواع بكل عينه
غري املعاتيه بعض رؤية النادر من يكن لم نوع.» كل من شاذة وسلوكيات جنونية
«حتى يرشبون. جعلهم يف دنيئة لذة يجدون الليلية املالهي مرتادو كان الذين املؤذين،
يعاني كان الذي ذاك الكحول، بمدمن يتعلق فيما أما أحًدا.» املعتوه) (أِي يؤِذ لم اآلن،
يف نارية أعرية بإطالق فيقوم به، تحدق الشياطني وكانت االضطهاد، ومن الهالوس من
هناك شيطانًا.» جريانه أحد فيظن ما يوًما األمر عليه يختلط أن «يُخَىش إلبعادها، الهواء
يملكون إنهم عنهم يُقال الذين أولئك بهم ويُقصد املميزون، بالهذيان املصابون أيًضا
حالة وتلك مفلًسا. نفسه يحسب واآلخر غنيٍّا، نفسه يظن أحدهم استثنائية». «مشاعر
متدين مجتمٍع ظل يف الجهنمي». الِجنُّ عليه «يتسلط لرجل ١٧٠٥ عام إىل تعود أخرى
باهلل نفسه يلقب كونه يف جنونه «يكمن للهذيان. مفضلة تيمة الدين يقدم القدر، بهذا
أن من بد ال […] عنيفة غضب نوبات تأخذه آخر باسم أحدهم يناديه وحني األبدي
قابله بالهذيان آخر مصاب هو وها طليًقا.» تركه يقرتح لكي بقدره مجنونًا املرء يكون
تقديس وقت حلول عند اإللهي، القداس يف املسيح. يسوع نفسه يظن شارنتون6 يف التود
وقد حيٍّا. يُؤَكل أن وشك عىل نفسه يرى أن يحتمل يكن لم ألنه يهرب كان والنبيذ، الخبز
النحو عىل بالغة أقل ليس ولكنه إيجاًزا أكثر بأسلوب ١٧٥٣ عام صادر تقرير يف ُوِصف
مصطلح (وهو االضطهاد أوهام من العديد وهناك التََّديُّن.» بفعل تشدَّخ «رأس التايل:
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جرمان حالة مثل ذكره، سبق مما قتامة أكثر العرص) هذا إىل بالنسبة للغاية حديث
بسبب عام منذ يقاسيها وعذابات مخاوف من يشكو «كان الذي عاًما، ٣٧ سوبري،
ينتزع أحًدا أن لو كما شنيعة بحرقة يشعر إنه هويتهم. يعرف ال ولكنه الرجال بعض

فمه.» طريق عن ويخرجها أحشاءه
دافًعا اليوم، كما باألمس الجنون، من النوع هذا يكون للغاية، كثرية أحيان يف
دائمة بصفة بالهدوء يكن لم إن يتسم، الذي الجنون من أكثر اعتقال بطلب للتقدم
املحيطون ليتحمل يكفي بما طويلة هدوء بفرتات األقل عىل النوع)، هذا يوجد (قلما
فهذا املشهد: من و«البُْله» العقل، بسطاء يختِف لم ذلك، ومع العابرة. األزمات باملريض
من الرغم عىل وذاك، — عقله» إضعاف يف السقطة «وتسببت — الجرس برج من سقط
عىل يُخَىش أنه لدرجة بشعة باْلِتَواءات ويقوم بهلوانية حركات «يؤدي مؤٍذ، غريَ كونه

رؤيتها.» من الحوامل النساء

الدُّوُر

من الرغم عىل مأزق، يف نفسها امَلَلكية اإلدارة وجدت عرش، الثامن القرن بداية يف
بدنية، عقوبة باعتباره السجن، يكن فلم االحتجاز. ميدان يف إليه، وصلت الذي التقدم
باستثناء ُجرًما)، تَُعد الرسقة (كانت إجرامية قضايا يف َعَليْهم امُلدَّعى وكان موجوًدا.
األحوال، أفضل يف بالنفي يُعاقبون آلخر، وقت من عنهم التهم إسقاط يتم الذين أولئك
فيما كبري قانوني فراغ هناك كان ثم ومن أسوئها. يف باإلعدام أو الشاقة وباألشغال
كانت الذين أنواعهم اختالف عىل البسيطة الجرائم ومرتكبي املسترتين، بالجانحني يتعلق
ملكي أمر استصدار طريق عن تطالب سمعتها، تلويث عدم عىل الحريصة عائالتهم،
وأيٍّا مبدئي، بشكل جربي». احتجاز «منزل عليه يُطَلق ما أو إصالحية إىل بإرسالهم
حالتهم ألن نظًرا هذا؛ بكل عالقة أي للحمقى يكن فلم الشأن، هذا يف نقوله قد ما كان
بحاجة ولكنهم نعم، الشفقة. يستحقون «للجانحني»، خالًفا وألنهم، بها؛ ُمعرتف امَلَرضية
واملجتمعات العائالت كانت املتخصصة، الدور غياب ظل ويف لالحتجاز، أماكن إىل أيًضا
الرباجماتي املذهب يبدو للجانحني. املخصصة عينها الدُّور باستخدام تطالب السكانية
تلك املعارص، عاملنا أعني يف صادًما املوضوع هذا مع التعامل يف القديم النظام اتبعه الذي
الجانحني بني يؤيدونه، الذين أولئك نظر يف الخلط، إىل عجل عىل انتهت التي الرباجماتية
بقدر العملية املمارسة صعيد عىل موجوًدا يكن لم الخلط هذا أن نرى وسوف واملجانني.
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احتجاز أماكن ضم إال يحدث لم والفكري. القانوني الصعيدين عىل باألحرى تجىل ما
تعادل [التي السجون يف بالفعل قائًما كان الذي الوضع وهو السجون، إىل املجانني
هناك. أو هنا محتجز عقليٍّا مختل عىل آلخر وقت من يُعثَر كان حيث اليوم]؛ امُلعتقالت
غري نفسها السلطات قبل من يُعترب الوضع كان هذا، فيها يحدث كان مرة كل ويف
دور ثالث إنشاء ١٧٧٧ عام يف تََعني بو، بلدة سجون يف ذلك، من الرغم وعىل مقبول.
الحديقة» آخر يف زنازين «ثالث عن عبارة الدور هذه كانت الواقع، (يف املجانني» «لحبس
حال هي كما أحد؟ يريده ال الذي عقليٍّا املختل اإلنسان مصري وما مائلة). سقيفة تعلوها
سجن يف املطاف به انتهى الذي العسكرية، بيارن بوحدة السابق الجندي كروازيه، جون
النوع، هذا من شخص الحتجاز مالئم مكان توافر لعدم «نظًرا .١٧٨٤ عام يف إبرنيه
جدوى. دون وتكدست املختلفة السلطات مراسالت تقاطعت يرعاه»؛ َمن وجود ولعدم
بإحدى ورعاية إقامة كنفقة سنويٍّا جنيًها ١٥٠ تخصيص يريد الحرب وزير كان وقد
ال وكروازيه عامان بالفعل مىض قد كان الوقت، ذلك يف ولكن بيَسْرت؟ ربما املؤسسات.

إبرنيه. سجن يف ُمحتَجًزا يزال
الدولة ألن ونظًرا امَلَلكية، األوامر استصدار طلبات وتكاثر العام املشفى فشل أمام
للسجناء أساًسا مخصصة الباستيل) سجن (أشهرها سجنًا أربعني إال تمتلك تكن لم
تجمعات ألماكن امَلنَْهجيِّ التحويل عىل تشجع امَلَلكية اإلدارة بدأت وحدهم، السياسيني
ميزة الدينية األماكن هذه تمتلك جربي. احتجاز دور أو سجون إىل الدينية الطوائف
بحكم قادرة أخرى، جهة ومن اململكة، أرجاء جميع يف منترشة جهة، من فهي، مزدوجة؛
والعمل، واالنضباط، والصالة، الصمت، يسوده جو يف نزالئها احتضان عىل تعريفها
متباينة فئات تضم أنها وهي أخرى، ميزة تمتلك أنها كما إليه. الحاجة أشد يف ُهم الذين
مناسبة اإلقامة تكاليف ستكون ثم ومن والفقر، الغنَى بني االجتماعي مستواها يتفاوت
القرون إىل جذوره تعود وإنما جديًدا اإلجراء هذا يكن لم بالطبع، امليزانيات. ملختلف
إذ األفراد؛ من للغاية محدود عدد عىل إال الوقت ذلك يف ينطبق يكن لم ولكنه الوسطى،
داٍع هناك يكن لم األكثر. عىل اثنني أو فرد سوى غالبًا يستوعب الواحد املكان يكن لم

الجربي». االحتجاز «دور الدُّور هذه لتسمية إذْن
قوة عىل بارًزا مثاًال كاين بمدينة الصالح) (املخلص رعاية دار تُعد الصدد، هذا يف
من تتكون وكانت ،١٧٢٠ عام الدار هذه إنشاء تم لقد الفرتة. هذه خالل امللكي النفوذ
وإغاثة رعاية عىل متواضع منزل يف تعمل راهبات، أربع من مكونة صغرية مجموعة
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(فتيات مالية مبالغ دفع لقاء نزالء استقبال يف الدار بدأت البقاء، أجل من الفقراء.
نفقات دفع مقابل مسنات، سيدات إىل باإلضافة العلم) تلقي أجل من بالدار يلتحقن
لزاًما كان ولكن، املسيحي. اإليمان ظل يف بسالم األخرية أيامهن عيش يف يرغبن أيًضا،
،١٧٣٣ عام يف َمَلكية. براءات عىل الحصول طريق عن ترصيًحا تأخذ أن الدار، عىل
الدار توافق حتى بايو أسقف عىل مبارشة ضغوًطا كاين مأمورية رشطة قائد مارس
إن قائًال: بتهكم وأضاف منضبطة». حياة يعيشوا لكي املنحلني األشخاص «احتجاز عىل
املتعثر. امَلَلكية الرباءة استصدار طلب عىل باملوافقة التعجيل شأنه من العرض هذا قبول
إىل بالنسبة أما العسكرية. الخدمة أداء من إعفاؤهم سيتم الدار خدام أن إىل باإلضافة
بموجب استضافته عىل ُمرَغَمة نفسها فستجد الجانحني، أحد استقبال ترفض التي الدار

االعتقال. عىل ينص الذي عينه امللكي األمر
لتأمني الوحيدة الطريقة هي كانت تلك ألن سوفور؛ بون دار وافقت النهاية، يف
ثالثة منذ إصدارها املنتَظر من كان التي امَلَلكية، الرباءات وصلت وقد كافية. ميزانية
بسبب كاين بلدية مع معركة خوض من الرغم عىل التايل العام من اعتباًرا عاًما، عرش
بأن الحقيقة حساب عىل راسخ اعتقاد «وجود حدتها من زاد الرباءات، إرسال يف التأخري
يتعلق يكن لم الدعارة.» يحرتفن والفتيات النساء أن لدرجة فاسق املدينة هذه جنس
انتقلت التي سوفور، بون دار أن بيْد «الفاجرات». وإصالح بتقويم إال البداية يف األمر
يجري «فتاة ١٢ راهبة، ٣٠ إىل إضافة ،١٧٨٥ عام يف تحوي كانت اتساًعا، أكثر مقر إىل
١٢ بينهن من بالقوة، ُمحتَجزة نزيلة و٢٤ متقاعدة، سيدة و١٥ وتهذيبهن»، تعليمهن
الدور من أي يكن (لم عقليٍّا للمختالت املرتفعة النسبة هذه تمثل عقليٍّا». «مختلة امرأة
عىل تدل كما «التخصص»، مرحلة بداية حرصي) بشكل مجانني يستقبل آنذاك املوجودة
أربعة إىل مقسمة سوفور بون دار كانت .(١٧٨٠ عام (حوايل للدار األوىل اللوائح ذلك
قسم والرتبية، التعليم قسم الفقراء، قسم املجنونات، «قسم التايل: النحو عىل «قطاعات»
تماًما ومستقلة منفصلة غرًفا يشمل األقسام هذه من قسم كل وكان التائبات»، اآلثمات

بعض. عن بعضها
من يقرب ما باململكة الجربي االحتجاز دور تعداد بلغ عرش، الثامن القرن أواخر يف
توفره بما الشبكة هذه مثل شكلت الدينية. بالجماعات خاصٌّ ثلثيها من أكثر دار، ٥٠٠
دفع نظري خدماتها تُقدم كونها من الرغم عىل األخالقي، والتعامل اإلحسان ضمانات من
٪١٥ يمثلون كانوا الذين عقليٍّا املختلني الحتجاز بالفعل ُمخصًصا مكانًا مالية، مبالغ
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ألن نظًرا كبري؛ تفاوت وجود املتوسط هذا يخفي الواقع، يف قًرسا. امُلحتَجزين إجمايل من
بكاين سوفور بون دار مثل كغريها، حمقى فعليٍّا تستقبل تكن لم الدور هذه بعض
اإلقامة تكلفة وكانت لديها. النزالء عدد نصف من يقرب ما بها املجانني تعداد بلغ التي
كانت حيث للغاية؛ املتباينة الراحة» و«وسائل املساحات ذات الدُّور هذه داخل متفاوتة
الوقت يف (وذلك سنويٍّا جنيه و١٥٠٠ ٢٠٠ بني ما عرش، الثامن القرن أواخر يف ترتاوح،

أقل). أو جنيًها يساوي عمل يوم كل عن فيه العامل أجر كان الذي
سيما وال تدريجيٍّا، الدينية الجماعات بعض بدأت سوفور، بون دار غرار عىل
عقليٍّا املختلني استقبال يف تتخصص العظمى، األغلبية إىل بالنسبة الرجال جمعيات
كما وحدهم) عقليٍّا املختلني عىل قاًرصا قط يكن لم النزالء استقبال أن عىل نشدد (ولكن،
دي جون (سان اإللهي يوحنا القديس أسسها التي الرحمة» «إخوان جماعة حال هي
جماعة كانت عرش، الثامن القرن نهاية يف فرنسا، يف أوروبا. يف منشآتها وتعددت ديو)
مخصصة ُدور عَرش مشًفى، ثالثني من يقرب ما إىل إضافة وتدير، تمتلك الرحمة» «إخوان
هذه وكانت لإلصالح». الخاضعني الجانحني أو عقيل باختالل املصابني «النزالء الحتجاز
سواء باململكة، عقليٍّا املختلني مجمل من ٪٤٠ من يقرب ما وحدها تحتجز الدُّور
بكاديالك، الخريية الجمعيات الدُّور هذه أبرز وكانت قضائية. أحكام أو ملكية بأوامر
أن نجد أخرى، جهة من شارنتون. وباألخص وسينليس، تيريي، وشاتو وبونتورسون،
عليه ستصبح ما إىل بالنظر ضئيًال يعد إنه (بل كبريًا ليس عقليٍّا للمختلني املطلق العدد
لالحتجاز داًرا أصبحت التي تيريي، شاتو دار يف عرش). التاسع القرن يف املصحات
شخًصا ٢٩ ،١٧٧٨ عام يف ملكي، أمر عىل بناءً امُلحتَجزين عدد بلغ ،١٦٧٠ عام منذ
عام يف أربعة من بها «النزالء» عدد زاد التي سينليس، يف أحمق. ٢١ بينهم من فقط،
الثلث. عقليٍّا املختلني نسبة تتجاوز ولم عرش، الثامن القرن نهاية يف ٨٠ ليصبح ١٦٧٥
كبرية باريسيَّة داًرا فتَُعد املجانني، ملشفى مرادًفا اسمها يصبح أن قبل شارنتون، أما
يحوي مشًفى إال األصل يف تكن لم بينما ،١٦٤١ عام إىل تأسيسها يعود الجربي لالحتجاز
ما املتوسط يف يرتاوح الحجز دور نزالء تعداد كان عرش، الثامن القرن يف ة. أِرسَّ سبعة

أحمق. و٨٥ ٨٠ بني ما ضمنهم من نزيًال، و١٣٠ ١٢٠ بني
بلغ والتي اململكة، يف املنترشة الفرنسيسكان الرهبان أديرة أيًضا استقبلت وقد
نوتردام دير يف تقريبًا). ٪٢٥) عقليٍّا املختلني من كبرية نسبة ديًرا، ٤٠ نحو تعدادها
املتوسط يف يوجد كان إلواز]، مقاطعة [يف آيز أون نوفيل بلدية يف الكائن جارد، ال دو
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عقليٍّا املختلني من نصفهم املؤسسة، يشغلون بالقوة محتجزين شخًصا ثالثني حوايل
كان األخرى، الفرنسيسكانية األديرة بعض ويف فردية. غرف يف صارم بشكل املعزولني
سبيل فعىل الرسمية. االحتجاز بحاالت يتعلق فيما خاصة بكثري، أقل عقليٍّا املختلني عدد
اإلدارية) ليموج (منطقة كونت لو فيك دير يف يوجد يكن لم ،١٧٤٦ عام يف املثال،
يف املؤسسة زار الذي املوفد الوكيل ولكن ملكي. أمر عىل بناءً محتجز واحد مختل إال
مصممة الغلق ُمحَكَمة حجريات الدير هذا يف «يوجد فيه: قال تقريًرا كتب ١٧٣٥ عام
ْكنَى ِللسُّ صالحة بها بأس ال غرًفا أيًضا بالدير نجد كما بالهياج. للمصابني يَىص ِخصِّ
كثب.»7 عن مراقبتهم املستقرة حالتهم تستدعي ال الذين الهادئ السلوك لذوي ُمجهَزة
القرن أواخر يف امَلَلكية اإلدارة بال ستشغل التي املسألة هي تلك آخرون؟ إذْن هناك

العائالت. ِقبل من املبارش اإليداع بحاالت واملتعلقة عرش، الثامن
(األبناء فيس بون دار كذلك، الرجال إىل بالنسبة أيًضا، الصدد هذا يف نذكر
إىل باإلضافة عرش، السابع القرن منذ لالحتجاز ُدوٍر سبَع تضم كانت التي الصالحون)،
أقل كانت فلقد بالنساء، الخاصة االحتجاز دور عن أما املسيحية. املدارس إخوة رهبانية
عقليٍّا، املختالت استقبال حيال معارضة وأشد بل تحفًظا، أكثر عينه الوقت ويف عدًدا
أو أورسولني األخوات لرهبانية التابعة املنازل وبعض (املأوى)، روفوج بيوت عدا فيما

استثناءً. تشكل كانت التي كاين يف سوفور بون دار
األماكن هي تكن لم الدينية الجماعات تديرها كانت التي االحتجاز دور أن بيد
ينبغي املؤسسات، تنوع أفضل بشكل نفهم ولكي عقليٍّا. املختلني تستقبل التي الوحيدة
روان منطقة يف األمثلة. بعض إال بالطبع نتناول ولن اإلقليمي. توزيعها ندرس أن
عقليٍّا املختلني دار بمنزلة يون بسان املسيحية املدارس إخوة رهبانية دار تُعد اإلدارية،
بموجب جميًعا احتجازهم جرى ، مختالٍّ ٣٠ تضم كانت ،١٧٧٦ عام ففي «الكربى».
املختلني بعض أيًضا نجد .(٧٧ عددهم بلغ الذين املحتجزين إجمايل بني (من ملكي أمر
أخوية مثل: األخرى االحتجاز دور من العديد يف للغاية، قليلة بأعداد ولكن عقليٍّا،
روان يف روفوج دو نوتردام ودير الثالوثيني، ورهبانية كرواسيه، قرية يف بربارة القديسة
ليس ديرنا «إن قائلة: الحاكم إىل ١٧٧٧ عام يف الدير هذا رئيسة كتبت بالنساء. الخاص
محتجزة نزيلة هناك كان ذلك، من الرغم وعىل داخله.» أحٌد ليُحتجز يُنَشأ ولم سجنًا،
يف وهي مختالٍّ زال ما عقلها ألن «نظًرا ١٧٦٩؛ عام منذ ملكي، أمر بموجب داخله
القوامة). تحت موضوعة النزيلة هذه (كانت ممتلكاتها» بإدارة فعليٍّا لها تسمح ال حالة
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التابعة املزرعة يف عرش، السادس القرن أواخر منذ عقليٍّا، املختلني بعض إيداع تم كما
كان زراعي. سجن بمنزلة كانت وقد روان. من بالقرب كومباني، ال أوبن سانت ألبرشية
شخًصا، عرش خمسة حواىل عددهم بلغ والذين الدار، بهذه املحتجزون عقليٍّا املختلون
عىل يشهد كما الجميع، لدى مقبوًال الوضع هذا يكن ولم ما، حد إىل بحريتهم ينعمون
«من التايل: النحو عىل ١٧٨٥ عام يف اإلقطاعي السيد به تقدم الذي االحتجاج ذلك
إن إذ احتجازهم؛ بها يجري التي تلك غري أخرى بطريقة املجانني احتجاز الرضوري
السالمة تهديد الحاكم نية تكون أن يمكن وال محلها. يف ليست بها يتمتعون التي الحرية
تنشأ قد التي املؤسفة الحوادث من ألي أبًدا تتعرض أال يجب أبرشيتي أن كما العامة،
الوسطى، القرون نهاية منذ يشء؛ كل ليس وهذا الناس.»8 هؤالء مع متوقع غري لقاء عن
املحيط السور فوق امُلشيدة األبراج أحد يف امُلْعِوزين عقليٍّا املختلني احتجاز مواصلة تمت
املختلني بعض احتجاز يف تمثل جديًدا حدثًا عرش الثامن القرن وشهد روان. بمدينة
طابع إضفاء نفسه الوقت يف يعني مما ملكي؛ أمر بموجب العام روان مشفى يف عقليٍّا
تأثري ذا يكن لم أمر وهو املؤسسات، من النوع هذا عىل هامشية، بصورة ولكن السجن،
نرى سوف كما — األثر عظيم له كان بينما باململكة، األخرى واملدن روان مدينة يف يُذكر

وسالبيرتيري. بيَسْرت مؤسستي عىل —
وحدها اإلدارية كاين منطقة اململكة. أرجاء جميع يف التعقيد وذلك التنوع هذا نجد
املختلني استضافة تقبل كانت منازل ستة بينها من احتجاز، دار ثالثني حوايل بها كان
النساء، إىل بالنسبة املحتجزين النزالء عدد إجمايل من ٪١٨ يشكلون هؤالء وكان عقليٍّا.
الجمعيات يف عقليٍّا املختلني إيجاد املتوقع من كان كما الرجال. إىل بالنسبة و٢٥٪
عقليٍّا مختالٍّ ١٦ هناك كان ،١٧٧٤ عام (يف بونتورسون جمعية يف سيما وال الخريية،
بايو. يف الفرنسيسكان الرهبان جمعيات يف أو (٤٧ عددهم البالغ النزالء إجمايل بني من
سجن إىل باإلضافة كوتانس، جنوب يف جارنييه، مينيل ببلدية الدومينيكان دير أن بيد
يستقبالن كانا البحار، باستيل باسم واملعروف ميشيل القديس بجبل املوجود الدولة
جرى التي ملكيٍّا أمًرا والخمسني والثالثة املائة وبتحليل املجانني. بعض أيًضا كالهما
عىل بناءً صدر فقط أمًرا ٣٥ أن9 نالحظ و١٧٨٩، ١٦٦٦ بني ما الفرتة يف تسليمها
(ضد الكنسية السلطات مبادرة عىل بناءً صدر أمًرا ٢١ بينما امَلَلكية، السلطة مبادرة
حالة ١١ ضمنها من العائالت، مبادرات عىل بناءً صدر أمًرا و٩٧ الدين)، رجال بعض
يعانون كانوا الذين السجناء» «آالف عن البعد كل بعيدون إذْن نحن الجنون. بسبب
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سائر يف كما السجن يف االستيعابية، القدرة كانت وقد الباستيل. يف والغم وامللل اليأس
الطلب. من بكثري أقل األماكن،

يف امُلْعِوزين املختلني تحتجز كانت فقد اإلدارية، املنطقة عاصمة كاين، مدينة أما
القرن أواخر يف بُني والذي الحصون، أحد فوق امُلشيد الربج هذا يقدم شاتيموان. برج
عىل جيًدا مثاًال العسكرية، النظر وجهة من النفع عديم أصبح ما ورسعان عرش السادس
الكربى املدن كل يف تقريبًا الوسطى العصور نهاية منذ نجدها التي املجانني» «أبراج
طوال الغرض لهذا استغاللها استمر والتي بأكملها، أوروبا يف نقول ال حتى باململكة،
وتارة فرنسية، تكون ما تارة التي املدينة تلك تورناي، يف (هكذا، القديم. النظام عهد
عرش السادس القرن من اعتباًرا للمجانني كربج ماريف بوابة استخدام يتم كان نمساوية،
البالغ بارتفاعه املاثل شاتيموان برج أمام الذهول يعرتينا (.١٧٧٠ عام يف هدمه وحتى
غرف َزت ُجهِّ حيث أمتار؛ سبعة ُسْمكها يبلغ التي وجدرانه الثالثة ومستوياته مرتًا، ٣٠
عرش، السادس القرن يف الجديدة. امِلْدَفعيَّة قطع لوضع منحرف شبه شكل عىل مصممة
باملدينة الرئيس املشفى كان بينما الربج هذا داخل الحرب أرسى حبس يجري كان
القرن خالل شاتيموان، برج بدأ ثم ماشار. برج وهو أقرب، آخر برج يف املجانني يضع
وال الرئيس، املشفى يريدهم ال الذين الحمقى احتجاز تدريجيٍّا يحتكر عرش، السابع
األمر يتعلق (حينما السجن وال العسكريني)، بالجنود األمر يتعلق (حينما القرص حاكم
هؤالء من ٪٨٠ السيئة). ترصفاتهم بسبب عليهم القبض أُلِقي الذين عقليٍّا باملختلني
بالنظام يخل شغبًا يثريون أو العام األمن عىل خطًرا يشكلون باعتبارهم إليهم يُنَظر كان
العائالت ألن املجانني»؛ «برج يف االعتقال عمليات تضاعفت عرش، الثامن القرن يف العام.
يف ع َوقَّ وقد للمبنى. حارس ُعني ،١٧٢٠ عام يف البلدية. سلطة إىل مبارشة تتوجه كانت
بمصاريف «للتكفل دنانري وستة فلًسا، و١٧ جنيهات، سبعة باستالم إيصاًال التاريخ ذلك
أجل من فلًسا وأربعني خمسة إىل باإلضافة عقليٍّا، املختلني من أشخاص تسعة رعاية
فكانت اآلخرون أما الفقراء. من عقليٍّا املختلني إعالة يتوىل الرئيس املشفى وكان القش.»
«الرفاهية» مستوى وكان للغاية. ضئيلة إقامة نفقة بدفع بمعيشتهم تتكفل عائالتهم
(رجال، هناك املحتجزون مختالٍّ عرش االثنا كان املدفوعة. للقيمة تبًعا نسبيٍّا يتفاوت
غرف أُِعدَّْت حيث العليا؛ القاعة بني فيما توزيعهم يتم النساء) بعض استثنائي، وبشكل
ال حني السجن، وَغيَابَة السميك، الحائط تجويف داخل امُلَصمَمة والزنازين خشبية،
تشكو العائالت بدأت عرش، الثامن القرن منتصف منذ باملياه. مغمورة الرساديب تكون
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كل إىل «مفتقرين عقليٍّا املختلني برتك الحارس ُمتَِّهمة الربج، يف االحتجاز أوضاع من
اتهمت كما واإلضاءة). والتدفئة، الطعام، مقابل املال من مزيًدا إعطائه حال يف (إال يشء»
كانت لقد املال.» لكسب للمتفرجني عقليٍّا املختلني بعرض يقوم «بأنه الحارس العائالت
عام يف املحلية السلطات عن صادًرا تقريًرا أن لدرجة ومحزنة، مضنية االحتجاز ظروف
الرجل هذا نسينا «لقد التايل: النحو عىل املحبوسني هؤالء أحد َوْضع إىل أشار ١٧٦٦

كذلك.» يصبح قد ولكنه مجنونًا، ليس الذي
(منطقة ريوم بلدية يف كما األخرى، اإلدارية املناطق غالبية يف مماثلة النَِّسب نجد
أو خمس ضمنها من داًرا، عرشين حوايل بها االحتجاز دور تعداد بلغ التي أوفريني)
مناطق إىل مقسمة تكن لم (التي بريتاني يف نفسه األمر حمقى. تستقبل كانت دور ست
من أكرب بقدر وتحظى واليات، من مؤلفة كربى مقاطعة عن عبارة كانت ولكنها إدارية،
التي رين، مدينة من بالقرب ميان، سان بلدية يف الواقعة الدار نجد حيث االستقاللية)؛
باملشفى أشبه املختلط وضعها جعلها والتي الوسطى القرون منذ الحجاج تستقبل كانت
ملكي أمر بموجب محتجًزا ٤٥ تضم كانت (حيث نفسه الوقت يف االحتجاز وبدار العام
وبار، لورين دوقيات يف كما الجديدة، األقاليم يف .( مختالٍّ ١٨ بينهم من ،١٧٨٧ عام يف
من بالقرب ماريفيل، يف باألكثر تركز حيث تمركًزا؛ أكثر عقليٍّا املختلني احتجاز كان

النساء. إىل بالنسبة نانيس، يف روفوج دو نوتردام ويف الرجال، إىل بالنسبة نانيس،
تشكل تخصًصا األكثر الكربى املؤسسات كانت فرنسا)، (جنوب ميدي منطقة يف
الحمقى بمشفى يتعلق فيما ذلك رأينا أن سبق وقد بأرسها. للمنطقة جذب أماكن أيًضا
بروفانس، آن بإكس األقدس) (الثالوث ترينيتيه ال مشفى يف حتى أو وألبي، مارسيليا، يف
هذا يف نذكر أن ينبغي نفسه. الوقت يف لالحتجاز وداًرا ا عامٍّ مشًفى يَُعد كان والذي
عام يف تأسس الذي بأفينيون الرحمة) (عمل ميزيريكورد ال دو أوفر مشفى أيًضا الصدد
تضاعفت املدينة، يف محدود «توظيف» بعد الباباوي. املفوض نائب من بإيعاز ١٦٨١
يف تعيش التي العائالت تلقت ،١٧٧٩ عام يف عرش. الثامن القرن خالل االحتجاز عمليات
موجودة كانت الحاالت هذه مثل أن عىل يدل (مما لديها مختالٍّ وتحتجز املقاطعة هذه
تطالب مدوية رصخات وانطلقت املشفى. إىل بإحضاره يأمر باباويٍّا منشوًرا بالفعل)
سابًقا بالتأكيد يُعد الذي أفينيون، مشفى كان املنشور. تعديل برضورة التفتيش محاكم
طبية شهادة أقدم تعود عقليٍّا. املختلني أحد احتجاز لدى طبية شهادة يطلب لعرصه،
يف األستاذية شهادة عىل حاصل طبيب أدناه، املوقع أنا «أقر :١٦٩٠ عام إىل معروفة
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عقليٍّا، مختلة جوساند فرانسواز املدعوة أن األمر، يهمه ملن أفينيون، جامعة من الطب
عليها.» الطبي الكشف توقيع خالل من يل تبني كما

الوحيد اإلداري اإلطار من الخروج ذلك من الرغم عىل بد فال باريس، يف أما
كانت التي املؤسسات تنوع مدى لفهم الجربي االحتجاز بدور أحاط الذي واملعقد
وما عرش؟ الثامن القرن أواخر يف انترشت التي الدُّور هذه ما عقليٍّا. املختلني تستقبل
املتداخلة العالقة عن للحديث بفرصة بالفعل حظينا أن سبق لقد لديها؟ الجذب عامل
مشًفى بمنزلة كانت التي الصغرية، والدور بباريس الرئيس املشفى بني ربطت التي
كان الذي الرئيس، املشفى يف شفائها. من وامليئوس املعدية للحاالت مخصص ملحٍق
أنواعهم اختالف للمرىضعىل التحديد وجه عىل مخصصة جناًحا وعرشين خمسة يحوي
جناحني يف للعالج» القابلني «املجانني نجد وغريهم)، بالجدري، ومصابني مرىض، (أطفال
رسيًرا، ٤٢ من املكون لويس سان جناح يف الرجال اآلخر. عن أحدهما تماًما بعيدين
الجناح هذا بني يفصل ولم رسيًرا. ٣٢ من املكون جونفياف سانت جناح يف والنساء
الرئيس، املشفى أرجاء جميع ويف حاجز. إال «للمهتاجات» املخصص ذاك وبني األخري
أفراد. أربعة تََسُع بحيث كبرية معظمها يف الوسطى، القرون عن املوروثة ة، األِرسَّ كانت
وضع ظل يف «املهتاجني») (وباألخص املجانني شفاء فرص هي ما نتخيل أن بإمكاننا
ينام منفصل برسير الفرد يحظى ولكي واحد. رسير يف أربعًة النوم عىل يرغمهم مماثل
بالنسبة ١٧٦٨ عام يف حدث مثلما توصية، عىل بناءً ذلك يكون أن يتعني وحده، عليه
باريس مشفى يف منفرًدا». رسير يف «بوضعه أُوِيصَ الذي العقل»، «املختل القس ذاك إىل
الضيق من يعانون «املجانني كان األخرى، باألماكن مقارنة الخصوص، وجه عىل الرئيس
«منذ األقاليم. جميع من اآلتية الحاالت يستقبل كان املشفى أن سيما وال الراحة»، وعدم
— ١٧٨٠ أغسطس ١١ بتاريخ املداوالت، سجل يف نقرأ — عاًما عرشين من يقرب ما
مطلًقا، تفرغ ال الجنسني من للمرىض املخصصة األجنحة أن لدرجة املرض هذا تزايد
العمل نظام كان ذلك ورغم بيَسرت.» إىل إرسالها يمكن التي الحاالت عدُد بالتبعية وتزايد
أقىص عىل شهرين هناك يمكثون الحمقى وكان للغاية. رسيع بإيقاع يسري بالتناوب
بالدور أو بباريس الرئيس باملشفى بااللتحاق أو بالخروج لهم ح يُرصَّ أن قبل تقدير،

الصغرية.
من عقليٍّا، مختالٍّ ٤٤ ،١٧٨٧ عام يف تضم، كانت (التي األخرية املؤسسة هذه تُعد
ال كان ذلك، عن فضًال عالج. أي فيه املجانني ى يتلقَّ ال مأًوى باألحرى والنساء) الرجال
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للشفاء. قابل غري مرضه وبأن معالجته تمْت العقيل املختل بأن تفيد شهادة إعداد من بد
«الغرف الزهيد، املبلغ هذا لقاء جنيه. ٣٠٠ دفع يستلزم اإلقامة لنفقة األدنى الحد وكان
خدمات تقديم سياق يف حال أي عىل هنا نحن ببيسرت». املوجودة تلك من بقليل أفضل
االحتجاز ومنازل العام املشفى إطار خارج (أي املؤسيس االحتجاز نمط عن بعيدة رعاية
التي الدور تلك باريس، يف ومدنيٍّا ا خاصٍّ نزًال ٢٠ من يقرب ما حال هي هذه الجربي).
عىل القادرة العائالت ِقبل من املتزايد الطلب لتلبي عرش الثامن القرن نهاية يف نشأت
استقبال يف واملتفردة — الصغرية املنشآت هذه تركزت وقد مرتفعة. إقامة تكلفة دفع
هذه بعض ومونمارتر. جاك، وسان أنطوان، سان ضواحي يف — حرصيٍّا عقليٍّا املختلني
حدة عىل دار كل — اآلخر والبعض النزالء، من محدود عدد سوى يستقبل يكن لم الدور
«البُله» كان مختل، ٣٠٠ حوايل إجماًال النزالء عدد بلغ نزيًال. ٣٠ حوايل يستقبل كان —
انعدام ظل يف الدور هذه األغلب يف يشغلون الذين هم بالهياج») «مصابني وجود (ندر

اإلدارية. الرقابة
واملشفى الجربي االحتجاز دور املرة، هذه االحتجاز بشق يتعلق فيما إذن، يبقى
كانت وقد العاصمة. تتبع النسبي، بعدها من الرغم عىل شارنتون، دار كانت الرئيس.
للفئات تبًعا جنيه) و١٢٠٠ ٦٠٠ بني ما ترتاوح كانت (إذ مرتفعة فيها اإلقامة تكلفة
مصاريف كانت وقد العسكريني، والجنود الدين، ورجال والربجوازيني، النبالء، املختلفة:
حدثًا يعد مما — تمريض وحدة هناك وكانت امللك. نفقة عىل األخرية الفئة هذه إقامة
من يتخلصان وفنسني الباستيل سجنا وكان وحدهم. املرىض عقليٍّا للمختلني — نادًرا
مجانني يوجد كان وبالفعل شارنتون. دار بإيداعهم لديهم الشغب يثريون الذين املجانني

الكبريين. السجنني هذين يف
مختالٍّ خمسني — االستعماالت املتعدد السجن ذلك — وحده الباستيل احتجز لقد
عقليٍّا املختلني وضع تم قد كان عرش، الثامن القرن يف و١٧٨٩.10 ١٦٦١ بني ما الفرتة يف
يعد وهو — ١٦٤٣ عام إىل يعود بيان يف (ذُِكر أخرى أماكن وجود لعدم السجون يف
بني من ثالثة بلغ عقليٍّا املختلني عدد أن — الباستيل عن الصادرة البيانات أوائل أحد
و«رجل مخبول» «كاهن ضمنهم من سجينًا، عرشين عددهم البالغ املسجونني إجمايل
سجن يف استقبالهم برشف نحظى «كنا الذين عقليٍّا املختلون هؤالء خبثًا»). مملوء رشير
يطيق أحد يعد لم حيث البعيدة؛ االحتجاز دور إحدى من أحيانًا يأتون كانوا الباستيل»،
الباستيل إىل يُنقلون فكانوا املؤسيس). لالخرتاق العالية القابلية عىل دليل (وهذا وجودهم
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بذلك يُذَكِّر البرش»، من األنواع هذه لحبس مخصًصا ليس القرص «هذا يهدئون. ريثما
حرص ال وبأعداد الباستيل، سجن يف أيًضا نجد ولكن، .١٧١٥ عام يف امللكي الديوان وزير
وكاشفي الكذَبة، (الجواسيس مجانني أشباه العتبارهم ُسجنوا الذين أولئك جميع لها،
والذين املرشوعات»)، و«أصحاب اصني، والَقصَّ والنصابني، واملحتالني الكاذبني، املؤامرات
سبيل عىل نذكر عليهم. الضخمة الحصن بوابات إغالق فور بالفعل مجانني أصبحوا
برسائل بومبادور دي وماركيز الوزراء أمطر الذي بوكيه املدعو ذلك ،١٧٦٤ عام املثال،
امللك إىل ١٧٧١ عام يف كتب الذي بشاتليه األسبق العام النائب ذلك أو املؤامرات، فضح
بالجنون، إصابتهم إقرار فور هؤالء، نُِقل وقد للغاية»، ذميم بأسلوب خطابًا عرش «اثني
«سيسفر أنه سيما وال القرار بهذا باريس لرشطة العام القائد رحب وقد شارنتون. إىل
يف الدفع واجبة إقامة كلفة بالتأكيد هناك (فليس امللك» يدفعها التي النفقات تقليل عن
ويف امللك»). خبز عىل يعيشون «َمْن طائفة إىل ينتمون السجناء إن حيث الدولة؛ سجون
الذين الكذبة املجانني أالعيب عليه تنطيل أال عىل نفسه القائد هذا حرص عينه، الوقت
املصطنعة»، وتعابريها وجوههم عبوس يَْخَدَعنَّنا «ال الباستيل. سجن من الفرار يَنُْوون
بشكل الحيلة تنجح كانت األحيان، بعض يف فرساي. من الصادرة النصيحة هي تلك

بالفعل.» مجنونًا وأصبح بالجنون تظاهر «لقد امُلدَّعي: الشخص توقعات يفوق
الباريسية االحتجاز دار هي الزار سان دار كانت شارنتون، دار إىل باإلضافة
فقط. ملكيٍّا أمًرا يحمل مختوم خطاب بموجب مبدئيٍّا الحمقى، حبس تتوىل التي األخرى
إقامة نفقات أيًضا هناك (كانت أدنى بحد جنيه ٦٠٠ قدرها إقامة نفقة دفع فمقابل
اإلرسالية» «قساوسة جماعة تديره الذي املنزل، هذا كان جنيه)، ١٢٠٠ بل ،١٠٠٠ تبلغ
كما شارنتون. دار غرار عىل امليسورة للعائالت مخصًصا بول، دي فنسان أسسها التي
جانحني أيًضا تحتجز الزار سان دار كانت باململكة، األخرى االحتجاز دور يف الحال هي
نهاية يف األدبية). الروايات إحدى بطل جريو، دي الفارس نمط (عىل لإلصالح خاضعني
عقليٍّا للمختلني غرفة و٣٨ للجانحني غرفة ٤٨ تحوي الدار كانت عرش، السابع القرن

عرش. الثامن القرن خالل عددهم تضاعف الذين
باعتباره عرش الثامن القرن خالل العمل يف استمر فقد العام، باريس مشفى أما
— األقاليم يف ملحوًظا انحراًفا شكلت التي الخطوة وهي — جربي احتجاز ودار مشًفى
تكلفة دفع ولقاء العائالت. طلب عىل بناءً عقليٍّا واملختلني الجانحني حبس طريق عن
اململكة. يف احتجاز دار أرخص تُعد الدار هذه كانت سنويٍّا، جنيه ٢٠٠ قدرها إقامة
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ارتياح وعدم ضيق من رافقها بما داخلها مرتدية املعيشية األوضاع كانت لذلك، وتبًعا
بهيبته محتفًظا هو كما «املشفى» ظل وقد فيه، مرغوب غري اختالط عنه نتج وازدحام
(ولفرتة الفقراء من العريضة القاعدة نفوس يف الذعر يثري وحده اسمه كان بحيث
بؤًسا). للموت مرادًفا الشعبية اللغة يف تُعد املشفى» يف «االنتهاء عبارة كانت طويلة
من العائالت، وكانت .١٧٣٩ عام يف فرساي قرص يذكر بكاهن»، يليق ال مكان «هذا
يجرح املشفى اسم (ألن لديها عقليٍّا املختلني أجل من املشفى طلب من تستنكف جانبها،
خمسني قيمتها تزيد والتي منها، مفر ال التي اإلقامة تكلفة أيًضا هناك ولكن مخيلتهم)،
من للحد محاوالت وجود عىل يدل مما األقاليم؛ من القادمة الطلبات إىل بالنسبة جنيًها
خالل عظيم «تدفق» حدث اإلجراءات، تشديد من الرغم عىل ذلك، ومع الطلبات. هذه
طلبات إىل أُضيفت وسالبيرتيري. بيسرت نحو اململكة أرجاء جميع من عرش الثامن القرن
كانت حيث األخرى؛ الجربي االحتجاز دور من قادمة عديدة تحويالت املبارشة اإليداع
نفسه الوقت يف إمكانية وجود عدم مع املقررة اإلقامة تكاليف دفع عن تعجز العائالت

عقليٍّا. املختل رساح إلطالق
املشفى اعتقاالت وليست املحتجزين، عقليٍّا للمختلني الكبري العدد يفرس ما هو وهذا
الثامن القرن نهاية يف باريس. سكان عدد مع مقارنته عدم ثَمَّ من يجب عدد وهو العام،
«مجنونًا ٩٢ التايل: النحو عىل عقليٍّا مختل ثالثمائة بيسرت يف املحتجزين عدد بلغ عرش،
من بقليل وأقل العقل»، ضعيف أو معتوًها «مجنونًا و١٣٨ بالسالسل»، مقيدون هائًجا
يجري وكان عقليٍّا، املختلني عن بعناية تمييزهم يتم كان وهؤالء بالرصع، مريض مائة
إحصاؤهم؛ للغاية الصعب من كان ولكن ممكنًا، ذلك كان متى منفصل بشكل تسكينهم
وأولئك باألطفال». أو «بالعاملني الخاصة القطاعات يف أيًضا بعضهم نجد كنا ألننا
نوبات فقط تنتابهم كانت الذين املرىض هم املجانني قطاع يف يوضعون كانوا الذين
عىل والقادر املرعب املرض «هذا إخفاء من بد ال كان ذلك، إىل باإلضافة خطرية. رصع
يتعلق فيما أما األعني. عن املرىض» نفوس يف يوم كل والذعر واالضطراب الفوىض زرع
٣٠٠ بينهن (من سبعمائة عددهن بلغ فقد سالبيرتيري، يف الصيت ذائعات باملجنونات
كان الوقت ذلك يف للمحتجزين اإلجمايل العدد هذا أن ننَس ال ولكن، بالرصع)، مريضة
«املشفى»، نقول حني أننا لدرجة األطراف، مرتامية املؤسسة كانت شخص. ٧٨٠٠ يبلغ
«الغرف»، ب املسمى املجنونات، قطاع يكن لم سالبيرتيري. مشفى بذلك نقصد فإننا
واحٍد سوى الرصع، ومريضات للمعتوهات جان سانت مبنى إليه أُضيف إذا حتى
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معزولة القطاعات هذه جميع وكانت سالبيرتيري، مؤسسة داخل قطاًعا ١٤ ضمن من
«قسم يف الجانحني احتجاز يتم كان مقارنة، أي عن بعيًدا بعض. عن بعضها بعناية
الذي املبنى رؤية دائًما باإلمكان كان (حيث ١٦٨٤ عام أنشئ الذي القرسي» الحبس
أربعة هناك وكانت االستشفائي). بيتييه-سالبيرتيري ال مجمع نطاق يف القسم هذا يشمل
اللواتي (للعاهرات «العامة» جناح التايل: النحو عىل لالحتجاز مخصصة منفصلة أجنحة
أمل هناك اللواتي ألولئك ولكن أيًضا (للعاهرات و«اإلصالحية» تقويمهن)، يف أمل ال
ملكي)، أمر عىل بناءً امُلحتَجزات يضم (الذي املشدد» الحجز و«جناح إصالحهن)، يف
هذه بالفعل األمر يتعلق إدانتهن). تمت اللواتي بالعار امَلوُسومات (للمذنبات و«السجن»
سائًدا كان عما رصامة أشد لنظام يخضعن كن حيث جريمة؛ اقرتفن الالئي بالنساء املرة
جغرافيا لهما مختلفان َعاَلمان إنهما بيسرت. عىل عينه األمر ينطبق األخرى. القطاعات يف

أقوى. بشكل الفكرة هذه إلبراز أكثر تفاصيل يف للخوض املقام يتسع ولن مشرتكة.
عقليٍّا املختلني ربع جربي احتجاز ُدوَر بصفتها وحدها تحتجز العامة املشايف كانت
عجلة دارت وقد وبيسرت. سالبيرتيري يف منهم الساحقة األغلبية وجود مع فرنسا، يف
لجأت الذي اآلخر الحل من الرغم عىل عرش، الثامن القرن أواخر يف أرسع بشكل النظام

… التسول مستودعات يف: واملتمثل األمور، لتدارك كوسيلة بعد فيما اإلدارة إليه

اليومية الحياة

االحتجاز دور داخل عقليٍّا للمختلني اليومية الحياة مستوى أن نتوقع أن نستطيع ربما
وغالبًا جنيه. ١٢٠٠ أم جنيه ٢٠٠ كانت سواء الفرد، إقامة لتكلفة وفًقا يختلف الجربي
تحديد حالة ويف الخدمات. لقوائم تبًعا الواحدة املؤسسة داخل تختلف األسعار كانت ما
فقط وليس أخرى خدمات نظري تُدَفع إضافية مبالغ دائًما هناك تكون موحد، سعر
يكفي بما واألثرياء بالهدوء يتَّسمون الذين للنزالء لتدفئة الخشب مثل: للكماليات،
لإلنارة، والشمعدان امَلداِفئ) من بالطبع خالية الغرف كانت (إذ ِمْدَفأَة بتملك لهم ليُسَمح
من أكرب بقدر والتمتع القش، أو ة األِرسَّ فرش أو املالبس وتغيري الطعام، من ومزيد
املقدمة التربعات أو الحارس إىل يقدم الذي البقشيش بفضل ورقتها املعاملة حسن
واألدوية، الطبية للزيارات دفعها يتم كان التي األخرى املبالغ عىل عالوة القسيس. إىل

شفائهم. يف أمل بصيص هناك يزال ال الذين القالئل املرىض إىل بالنسبة
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تختلف إقامته، تكلفة عن النظر برصف عقليٍّا، املختل حياة كانت حال، أي عىل
يف التنزه بحرية النزيل يتمتع األوىل، الحالة ففي هياجه. حالة أو لهدوئه وفًقا جذريٍّا
يف أما النوم. أو الغذاء أوقات يف إال غرفته أو مهجعه إىل يعود وال الفناء، أو الباحة
عزله يجري قد املشددة، للمراقبة إلخضاعه موظفني تعيني إىل فباإلضافة الثانية، الحالة
بروفانس، آن بإكس ترينيتيه ال مشفى يف كما املؤسسات، بعض يف دائم. بشكل وحبسه
أن ذلك مع عقليٍّا للمختلني تتيح بقيود الجنازير عن لالستعاضة محاوالت هناك كانت
العديد هناك كانت الحريف، باملعنى والتقييد الحبس عن فضًال الِفناء، يف ويتنقلوا يتحركوا
الحديدية، القيود أو األغالل للعقاب: منتظمة بصورة استخدامها يتم التي األدوات من

شارنتون. يف كما واألقفاص
سيئة. أم جيدة معاملة عموًما يتلقون عقليٍّا املختلون كان إذا ما نعرف أن يبقى
أن نجد الجربي، االحتجاز دور عن الصادرة والتقارير اللوائح يف ورد ما صدقنا إذا
العام باريس مشفى إال هناك (ليس عقليٍّا املختلني حالة لتحسني ا ُمعدٍّ كان يشء كل
يتم كان شارنتون، يف تقاريره). يف النظام هذا تطبيق محاولة عناء حتى يتكبد لم الذي
أما الريف. إىل أحيانًا تصل نزهة يف عقليٍّا املختلني من الهادئ السلوك ذوي اصطحاب
نة ُمَؤمَّ صحية غرفة «سوى تتضمن ال زنزانة يف حبسهم يتم فكان العنيف، السلوك ذوو
وعالجات فصد، وعمليات لحمامات، إخضاعهم يتم وكان األخرى». الغرف من أكثر
أولئك يستقبل املستوصف وكان الحًقا). املسألة هذه إىل (سنعود الجنون ملعالجة مختلفة
الذين ألولئك ُمجهزة بعناية منتقاة مكتبة هناك وكانت ك. تََوعُّ بأي إصابتهم لدى وهؤالء
«قطعة من تتكون إلينا) بالنسبة (الفطور الغداء وجبة وكانت القراءة. يف الحق لديهم
العشاء وجبة أما النبيذ(!)» من سنتيلرتًا] ٢٥] ستية نصف ومقدار الخبز أنواع أجود من
لحم رشيحة أو مسلوقة، ضأن لحم أو بقري لحم «قطعة فتشمل إلينا)، بالنسبة (الغداء
ويف نبيذًا». ستية نصف ومقدار مقبالت، وطبق التوابل، مع اململح باملاء مطبوخة خنزير
يف النبيذ». من ستية ونصف املشوي، الضأن أو العجل «لحم يُقدَّم كان املساء، وجبة
الوجبتني، يف اللحوم تُقدم كانت أيًضا وهناك يوميٍّا، تتغري الطعام قائمة كانت يون، سان
األسماك من غريه أو القد «سمك فيه يُقدَّم كان إذ الحال؛ بطبيعة الجمعة يوم عدا
عدا ما األيام جميع الحلوى تُقدم «وكانت مسائية. كوجبة والبيض العشاء يف اململحة»
ذات الجربي االحتجاز دور يف بها.» السلطة استبدال يتم حيث األسبوع؛ يف مرات ثالث
اثنتي ِزنَة الحنطة من أرغفة «ثالثة بأن اقتناع هناك كان أنه يبدو املتواضعة، امليزانية
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وليًال، نهاًرا سميًكا وحساءً سنتيلرتًا] ٦٠] نبيذ كأس وثلث جراًما]، ٣٦٦] أوقية عرشة
يوميٍّا. كافية غذائية حصة تمثل ومعكرونة» ولحوًما خرضاوات، مع

التي الخطابات يف للغاية متباين صًدى عىل الحصول مفاجئًا يكون لن ثم، ومن
ألي يحق كان الواقع، يف شكاواهم. صياغة عىل القادرين عقليٍّا املختلني بعض أرسلها
عقليٍّا، مختالٍّ أم جانًحا، أم سياسيٍّا، سجينًا أكان سواء ملكي، أمر بموجب مسجون
عينه األمر ينطبق فرساي. عىل للعرض مذكرته تحويل ويجب تظلم، أو شكوى رْفُع
لربملان العام النائب مراسلة بإمكانهم كان الذين قضائية، أحكام عىل بناءً املعتقلني عىل
املعني الشخص كان إذا خاصة شكاواهم، تلقي إثر تحقيق إجراء يتم وكان باريس
هذه إحالة دائًما تتم كانت هل ولكن، متعنت. حجز أو تعسفي اعتقال عىل يحتج
التي الكتابات بفرز أوًال يقومون كانوا امللكي الديوان رؤساء أن إىل بالنظر العرائض،

جنونية؟ يرونها
بأنواع مليئة يومية لحياة تماًما مختلفة صورة لنا تقدم إلينا وصلت التي الشكاوى
بوادر ظهور عند واملاء الجاف الخبز تناول عىل املحتجزين إجبار مع الحرمان، من شتى
بل السود، الخدم ِقبل من ورضبهم مربر، دون وحبسهم وتقييدهم سلوكية، انحرافات
هذه بخصوص دفاعية ومذكرات جماعية شكاوى يرفقون امُلتظلِّمون وكان والرهبان.
اآلباء فيها يلوم تولوز أساقفة رئيس إىل شكوى أحدهم قدم ،١٧٦٧ عام يف االتهامات.
عقليٍّا املختلني باحتجاز قيامهم عىل كانون دو بيري سان بدير الفرنسيسكان الرهبان
اآلخرين، للجانحني خالًفا عقليٍّا، املختلني أن فرصة منتهزين خاصة، منفعة لتحقيق
يسمح ال وضعهم أن بما يشء كل من ومحرومني الحياة مدى محتجزين يظلوا أن يمكن
املحتجزون عقليٍّا املختلون كان ،١٦٩٧ عام يف نُِرشت دفاع ملذكرة وفًقا بالشكوى. لهم
أو الخدم اإلخوة «يقوم الجانحني: مثل مثلهم املعاملة إلساءة يتعرضون الزار بسان
العمل. أيام ويف العرص فرتات يف الدار ساحة يف نزهة يف عقليٍّا املختلني بأخذ الحراس
خارج أحد انسل وإذا غنم، من قطيع يقاد كما اليد يف والعصا جميًعا يقودونهم إنهم
بمنتهى العيص عليه تنهال نفسها، الباقني برسعة السري يستطيع ال كان أو القطيع،
رءوسهم م تُهشَّ وآخرون تشوه، أو بعجز يصاب بعضهم أن لدرجة والوحشية القسوة

رضب.»11 من تلقوه ما فرط من ويموتون
نقدية مقالة تُعد التي املذكرة هذه يف جاء بما تماًما التسليم يجب لم لو حتى
فيما فوكو ميشيل ذلك، من الرغم عىل فعله، ما (وهو الزار سان ضد موجهة الذعة
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الرهبان اآلباء عن شاعت التي السيئة السمعة يمحي ال هذا فإن النص)، بهذا يتعلق
الرهبان أن لدرجة للمؤسسة، مميزة سمة السوط كان لقد عرش. الثامن القرن خالل
يشتكون كانوا الجانحني من العديد بالرضب».12 امُلَعاِقبون «اإلخوة لقب عليهم أُطِلَق
الذين ميشيل القديس جبل سجن نزالء إىل بالنسبة الحال هي كما املعاملة، هذه من
ولكن الرهبان. ِقبل من أقفاص» يف و«يوضعون للرضب» «يتعرضون أنهم يشكون كانوا
املسألة تكمن تأديبهم. العام، الرأي نظر يف بحق، يجب الذين بالجانحني األمر يتعلق
الرهبان يعي — واالبتذال بالتفاهة تتسم يومية حياة ظل يف — مًدى أي إىل معرفة يف
بحيث عقليٍّا، واملختلني الجانحني بني الفرق الجربي االحتجاز دور إدارة عىل القائمون
أن أعينهم نصب واضعني وحدهم، الجانحني معاملة إساءة بحق ألنفسهم يحتفظون

املستنرية. العقول وهذه فرساي بني ما شتان مرىض. مجرد عقليٍّا املختلني
امتالكنا عدم املؤسف من املتناقضني، املصدرين هذين بني الطريق منتصف يف
إىل بالنسبة الندرة شديدة األقوال، بعض هناك «مستخدمني». ل مبارشة لشهادات
عىل السيليت، يف محتجًزا كان الذي الكاهن ذلك مثل الجانحني، بعض رواها املؤرخ،
فيها: قال املنطقة حاكم إىل رسالة ١٧٣٦ عام يف وكتب اإلدارية، أوفريني منطقة حدود
اسم يسمعون حيث الشنيع السيليت سجن يف وسكنوا الحظ أتعسهم الذين أولئك «جميع
البشع الطعام من ليس يعانون الحمقى، ِقبل من وليًال نهاًرا عليه يُجدَّف القدوس هللا
املذكورون، عقليٍّا املختلون يحدثها التي املتواصلة ة جَّ الضَّ من أيًضا بل فحسب، واملقزز

بالقتل.»13 يوميٍّا امُلَصلِّني تهديد حد إىل األمر بهم وصل الذين
مثرية ،١٧٧٥ عام يف شارنتون إىل الباستيل من نُِقل الذي التود،14 شهادة إن
ظهرت التي مذكراته، إن مطلق. بشكل بها التسليم ينبغي ال كان ولو حتى لالهتمام،
لقد للشفقة». إثارة امللكي االستبداد ضحايا أكثر من «واحًدا منه جعلت الثورة، بداية يف
يف يُطاق ال السجني هذا أصبح أن بعد .١٧٨٩ عام وحتى ١٧٤٩ عام منذ امللك سجنه
ب مصابًا كان ألنه نظًرا — ١٧٥٦ عام يف منه هرب الذي نفسه السجن — الباستيل
عىل االطالع (يمكن بدمه قميصه عىل الكتابة حد إىل األمر به وصل وقد الِكتابَة»، «َهَوس
الرتسانة)؛ بمكتبة املحفوظات صناديق أحد يف واملوجود الكالم هذا يثبت الذي املستند
نفسه التود يعترب ال بالطبع عقيل». بخلل إصابته «بسبب شارنتون إىل نقله جرى
التي العالقة تلك هو هنا يهمنا ما ولكن تماًما، مجنونًا ليس األرجح عىل وهو مجنونًا،
يَىص ِخصِّ شارنتون دار َمت «ُصمِّ شارنتون. يف املجانني عن كخلفية، ما نَوًْعا لنا، يربزها
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والهياج الجنون من مستمرة حالة يف يكون بعضهم للمجانني: مصحة بمنزلة لتكون
يف بالسالسل وتقييدهم حبسهم يجري ولذا خطرين؛ يجعلهم مما الشديد والغضب
فورات تنتابهم ال وآخرون أبًدا. منها يخرجون ال حيث بالحجرات، أشبه مغلقة أماكن
ذلك خال وفيما السنة، من معينة أوقات ويف دورية بصفة إال الهياج ونوبات الغضب
حيث الدار داخل الكاملة الحرية لهم تُرتَك ثم ومن العقيل، واالتزان بالهدوء ينعمون
وأخريًا، املؤسفة. الحالة هذه يف االنزالق وشك عىل يكونون حينما إال احتجازهم يتم ال
يثري ال وغالبًا األحيان، بعض يف ولطيف بل ومسالم هادئ بجنون املصابون أولئك هناك
صاٍف بذهن يتمتعون أنهم يبدو ذلك عدا وفيما وحيد، يشء أو واحدة فكرٌة إال جنونَهم
والتجمع باآلخرين وااللتقاء غرفتهم من بالخروج عادًة لهم يُسمح هؤالء، وحارض.
خالل الدار من بالخروج إذٍن عىل يحصل بعضهم إن بل الدار، أرجاء جميع يف والتنزه
تأتيهم مجانني بالفعل هناك كان إنه قلت «لقد التود: يضيف آخر، موضع يف النهار.»
يف إنزالهم يتم كان النوبات، تلك تنتابهم وحني دوري: بشكل والغضب الهياج نوبات
وأحيانًا تقييدهم، يجري كان حيث باملقابر أشبه األرض تحت رساديب أو سفلية حجرات
اصطحابهم يجري كان الهياج، نوبة تنقيض وحني أقفاصحديدية. يف وضعهم يتم كان
الذي التود، أُلِقَي ،١٧٧٧ عام يف اآلخرين.» النزالء غرف يحوي الذي الرئيس املبنى إىل
أمر وهو بيسرت. يف أخرى، احتيال قضية يف أُِديَن ما رسعان ولكنه عنه أفِرج قد كان
وإنما املجانني لدى املرة هذه وضعه يتم فلم نجريه، الذي التحقيق إىل بالنسبة مؤسف
االنفرادي، الحبس زنازين بيسرت.» اسم أنطق حني أرتعد زلت «ما الجانحني. لدى
… الخصوص وجه عىل املجاعة اإلسقربوط، الَجَرب، والرباغيث، القمل العيص، رضبات
أيام وأين الطعام، قوائم بمناقشة لنا يُسَمح كان حني «الجميلة»، الباستيل أيام أين
إن األمر، حقيقة يف ولكن لها؟ التابعة البلياردو وصالة ومكتبتها بحدائقها، شارنتون

اإلصالحية. من راحة أكثر تكون أن يمكن ال للمجانني بيسرت دار
إىل تسليمهم يجري كان امُلحتَجزين الحمقى أن ذلك من نستنتج أال يجب ولكننا
والتقارير والوفيات، والخروج، الدخول سجالت إن إذ رقابة. دون الجربي االحتجاز دور
النائب أو باريس لرشطة العام القائد بها يقوم كان التي التفتيش وعمليات املنتظمة،
عىل دائم حرص هناك كان أنه عىل تشهد سنوي؛ شبه بشكل األقاليم حكام أو العام
كان التي تلك، التفتيش عمليات إن ملصريهم. وتركهم عقليٍّا املختلني عن التخيل عدم
السابقة املرحلة يف ليس الجنون، عىل قيًما دليًال تُعد الدقة، بمنتهى دائًما إجراؤها يتم
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الزار وسان شارنتون يف الحال هي هذه االحتجاز. فرتة أثناء يف باألحرى بل لالحتجاز،
املخترصة التعبريات بعض باستخدام تكتفي البيانات من العديد الخصوص. وجه عىل
بعض معتوًها»، «أصبح فرتات»، عىل هائج «مجنون دائًما»، العقل «مختل شاكلة: عىل
عىل مختل كل يبديها التي املالحظات بني مقارنات إجراء عناءَ تتكلف األخرى التقارير
يدخل القايض كان الجنون. تطور رصد مع أخرى، بعد زيارة بينها، واملطابقة حدة
لم الجنون أن نجد أخرى، ومرة األحمق. شخصيٍّا ويستجوب حجرة، وكل غرفة، كل
التي السلوكية الخلفية إىل استناًدا وإنما الطبي، التقييم إىل استناًدا عليه الحكم يتم يكن
بعيدين لسنا نحن املجنون، عىل للتعرف الواقع، يف األول. املقام يف االحتجاز إىل أفضت
الوسطى: القرون أواخر يف التفتيش محاكم ُكتَيِّبات بأحد وردت التي الصيغة عن تماًما
«يتحدث هذا بغباء.»15 يتحدث الغبي مجنون؟ مع يتعامل أنه يعرف أن للمرء «وكيف
األمراء وجميع عرش، السادس ولويس عرش، الخامس لويس «تنادي وتلك ماليني»، عن
السبب «يبدو األوىل: للوهلة إليه النظر عند نتبيَّنه ما ذلك إىل يُضاف اآلخر.» تلو واحًدا
األحيان، بعض يف شخصه.» كامل يف ومتغلغًال وجهه عىل مطبوًعا حبسه وراء الكامن
ليسوا أنهم واضح بشكل عليهم يبدو الذين أولئك لنقل فرصة التفتيش عمليات تمثل
إىل الكفاية) فيه بما ترصفاتهم يف الجنون يَظهر ال الذين أولئك أردنا، إذا (أو مجانني
عقليٍّا املختلني مصافِّ يف نعده أن يمكن «ال الجانحني: حبس فيها يجري التي اإلصالحية

لعقله.» وإهانة بحقه إجحاف ذلك يف يكون أن دون
غريه. من هياًجا أكثر أحمق «إنه شارنتون: يف بوسار دي دوكلو السيد هو ها
السيطرة عىل القدرة لديه الذي الوحيد هو وإنه […] مني ُمَسمِّ يراهم َمن جميع إن يقول:
الجنون.» عىل ما حد إىل دالة عناوين هي مماثلة خطابات أن يل يبدو والجن. األرواح عىل
قليًال اآلن «يتحدث ،١٧١١ عام ويف مىض.» وقت أي من هياًجا أكثر «إنه ،١٧٠٩ عام يف
ها باملوت.» سينتهي معتاد بََله إىل جنونه سيقتاده ما رسعان وهكذا أقل، ويفكر ا جدٍّ
واألملان األحيان، من كثري يف وهائج مخبول «إنه الزار: سان يف لوبيل دو سيمون هو
الرابع لويس ،١٧١٠ عام ويف فيلبس، القديس نفسه يظن كان ،١٧٠٦ عام يف يعذبونه.»
يف ودائًما نهايته. من ا جدٍّ قريبًا بات ،١٧١١ عام ويف تدريجيٍّا، صحته تدهورت عرش.
بالالتينية تحدثه يف جنونه «يتجىل الذي أمربواز، ميشيل املدعو ذلك هناك الزار، سان
نأمله أن نستطيع ما وكل كبري، حد إىل وديع ولكنه […] مرتابط وغري مفهوم غري كالًما
ذروتها. إىل لديه البله حالة «وصلت ،١٧٠٨ عام يف مخه.» حرارة درجة ترتفع أال هو
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أياًما يميض كان بالسأم، يشعر وحني فيها. ويرتافع نفسه عىل دعوى يرفع ما غالبًا كان
يحدث لم الطعام.» تناول يف رغبة أي لديه تكون أن ودون فمه يفتح أن دون بأكملها
الذي العقل «مختل كوربوي، دو لوكوك بول أيًضا هناك .١٧١١ عام حتى تغيري أي
«يغني فكان جنونه: ازداد ،١٧٠٢ عام يف والعقارات». املالية األمور عن إال يتحدث ال
اليشء «تكرر الصيد». متعة أو الشمبانيا أو املزعومة، الكنوز إال مخيلتَه يَشَغل وال دائًما
يتعلق فيما املعتاد». عن صحته وتحسنت و١٧١١ و١٧١٠، ،١٧٠٩ األعوام يف نفسه
ذلك هناك أحيانًا. تهكمية املالحظات تأتي جيدة، بحالة تكون حني الجسدية، بالصحة
،١٧٠٩ لعام الرهيب الشتاء فصل هكذا وقىض غرفته تدفئة تتم أن يرد لم الذي الكاهن
سيعيش بأنه وتهدد حاًال أفضل يوًما تكن لم صحته «ولكن التايل: التعليق حالته وأثارت
ا جدٍّ سمينًا أصبح «لقد أيًضا: آخر وعن يرام.» ما خري عىل «إنه قيل: آخر، وعن طويًال.»

طويلة.» لفرتة حياته تدوم أال يُخىش ولكن الدهشة، يثري نحو عىل
اسمهم قول يستطيعون) ال (أو يريدون ال بحيث بعناد، يصمتون الذين أيًضا هناك
مطلق بشكل «يريد إقامته، نفقة يدفع امللك كان الذي العسكري، الرجل هذا سنهم. وال
أن أظهر السكوت يف اإلفراط هذا ولكن يشاء، كيفما الصمت والتزام غرفته، يف املكوث
يعد مما املقدسة؛ األرسار يرفضون الذين وهناك سوءًا.» وتزداد تتدهور الذهنية حالته
عىل يرصون الذين أيًضا وهناك جيد. غري مؤًرشا — متشدد مسيحي مجتمع ظل يف —
العظمة، أو الدين، بجنون يتعلق فيما سواء متعنِّت بشكل هذيانهم عىل الخصوص وجه
األكثر االحتجاز نمط يكمن الخرافات.» بهذه متشبثًا يظل «إنه الثراء: أو االضطهاد، أو
يرافقه الذي الجنون حالة من السنوات، مرور مع التدريجي، االنتقال يف كالسيكية
وَصموتًا. معتوًها صار اقتيد، حني هائًجا مجنونًا كان أن «بعد «البََله»: حالة إىل اهتياج
«لقد … الوجبات» أوقات يف إال يستيقظ لم الوقت، طوال «يغفو … الذهن» ضعيف
يعيش يعد «لم … فيها» حياة ال اللحم من كتلة عن عبارة األخرية الفرتة يف أصبح
والقاطعة املقتضبة العبارة هذه تأتي األحيان، من كثري ويف … البهائم» لحوم عىل إال
الغضب من عرضية نوبات تأتي األحيان، بعض ويف الطفولة». مرحلة «يف الختام؛ يف
نحدثه حينما اهتياج ينتابه فرتات عىل مختل «عقل هذه: الخمول حالة لتقاطع والهياج
حالة يف فيها يكون التي األوقات عدا «فيما يون، سان يف آخر أحمق وذاك … والدته» عن
تلك سلوكه.» يف ومنضبط للغاية هادئ عادة هو نضايقه، حني شديدين واضطراب ثورة
أغطيتها دوًما تمزق ولكنها الدقيق، باملعنى هائجة ليست السالبيرتيري نزيلة الحمقاء

الهواء.» تتنشق نجعلها أن أردنا إذا باألصفاد تقييدها حتًما «ينبغي ومالبسها.
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ال الذين الجانحني، بعكس للغاية، طويلة فرتة منذ هناك عقليٍّا املختلني معظم
عقليٍّا املختلني نصف من أكثر وشارنتون، الزار سان يف سنوات. بضع إال أغلبهم يبقى
عاًما. عرشين من أكثر منذ وبعضهم سنوات، عرش عىل يزيد ما منذ هناك موجودون
ينتهي ال أولئك، إىل بالنسبة الحجز. يف عاًما الثالثني يتجاوزون «العمداء» بعض إن بل
ما وهو أنفسهم». إىل يتعرفوا أن «دون يموتون جميعهم الحياة، بانتهاء إال االحتجاز
يف كما هناك التناوب، معدل أن املتاحة، لألماكن املحدود العدد إىل باإلضافة يفرس،
تستقبل لم سنويٍّا. الجديدة الحاالت بعض دخول مع للغاية، ضئيل األخرى، األماكن
تستقبل لم بينما ، مختالٍّ ٣٤٧ إال ،١٧١٤ إىل ١٦٨٦ من الفرتة يف شارنتون، مؤسسة
عدد بلغ ،١٧٧٦ عام ويف تقريبًا. مختل مائة بالكاد إال نفسها، الفرتة يف الزار، سان
وعرشين اثنني ١٧٧٠ عام قبل روان) (يف يون سان مشفى دخلوا الذين عقليٍّا املختلني
يبَقون، عقليٍّا واملختلون يمضون الجانحون كان فقط. سبعة التاريخ، هذا وبعد شخًصا،

املتاحة. القليلة ة األِرسَّ ببقائهم ويشغلون
كانوا (لقد الحقبة هذه عن األخطاء وُمتَصيِّدو النقاد قاله عما النظر برصف
حالة يف ُمحتَجًزا الشخص عىل اإلبقاء يتم يكن لم قلة)، كانوا ولكنهم بالفعل، موجودين
قائمة عىل موضوعة ُمعلقة احتجاز طلبات هناك كان أنه سيما وال لذلك، امُلربِّر انتفاء
نفسها الخروج مسألة تفرض التفتيش، عمليات خالل املتاحة. القليلة ة لألِرسَّ االنتظار
التغيري ولكن وديًعا اآلن «يبدو مثل: التعليقات بعض أحيانًا نقرأ كنا إذا منتظم. نحو عىل
مالحظات نقرأ ما غالبًا فإننا أطول»، اختبار إىل حاجة يف يكون ربما عليه طرأ الذي
أنه أظن ثم، ومن واحدة]. سنة [بعد ا جدٍّ جيدة بحالة دماغه أن «علمت مثل: أخرى
دوبويسون نيقوال أما الترصيح. هذا بعد املختل يخرج وبالفعل رساحه.» إطالق يمكن
فنقرأ ،(١٧١٢ عام يف اآلن (نحن ١٧١٠ عام منذ شارنتون يف املحتجز — عاًما ٤٥ —
ال ولكنه امللك، إىل التحدث يف رغبته يف إال الذهني الضعف مخايل عليه تظهر «ال عنه
عليه، وبناء والوداعة. التدين شديد بدا وطاملا أخرى، مواضيع يف التحدث عند أبًدا يرشد
عىل يكون بحيث الثقة أهل شخصمن تعيني استطعنا إذا سبيله نخيل أن يمكن أننا أظن
مع يخرج لكي التايل، العام يف الهياج نوبات عاودته الواقع، يف بلده.» إىل إلعادته استعداد
«البالهة فيها: جاء والتي بشأنه نقرؤها التي امللحوظة من الرغم عىل ،١٧١٤ عام يف ذلك
عائلته أن هو حدث فما أبًدا.» منها شفائه يف أمل ال أنه يبدو والتي دوًما، املعتادة
بدافع األرجح عىل وإما التعاطف بدافع إما باسرتجاعه؛ قراًرا ذلك غضون يف اتخذت
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قابلني غري يزالون ال كانوا الذين الحمقى، من العديد فإن وهكذا اإلقامة. نفقة توفري
طلب عىل بناءً سنوات بضع بعد يخرجون كانوا هدوءهم، استعادوا ولكنهم للشفاء
مشرتكة طلبات األحيان من كثري يف َمان يُقدِّ والعائلة الحاكم كان األقاليم، يف عائالتهم.
األربعة الفصول أمىض «لقد ملكية: أوامر بموجبها الصادر املختومة الخطابات إللغاء
األفضلية وكانت .(١٧٨٤ ميشيل، سان (مون الجنون» عالمات عليه تظهر أن دون
للنجاح» «قابل ب بالرضورة يُقَصد ال للنجاح. القابلة للطلبات منهجية بصورة تُعَطى
منذ شفائها من ميئوًسا منهم الساحقة األغلبية كانت (فقد الشفاء نالوا الذين الحمقى
املجتمع إىل «العودة عىل القادرون عقليٍّا املختلون التعبري بهذا يُْقَصد ولكن دخولهم)،
يف احتُِجَزْت التي زوجته، استعادة زوج أراد ،١٧٦٠ عام يف رضر». بأي التسبب دون
باريس، لرشطة العام القائد إىل توجه ولذا مجنونة؛ ألنها ملكي أمر بموجب سالبيرتيري
األفكار دوًما لديها املرأة «هذه قائلة: أجابت التي «املشفى» رئيسة إىل بدوره ذهب الذي
ال أنه فأعتقد هادئة، أنها بما ثم، ومن رشيرة. وال بالهياج، مصابة ليست ولكنها نفسها
أنه «أظن النزيل: خروج عىل دائًما توافق اإلدارة تكن لم عائلتها.» مع بقائها من مانع
األم ناحية من أنسبائه مطالبات أن وأعتقد بها. إيداعه لوجب الدار، هذه يف يكن لم لو
كانت األحوال، كل ويف الحايل.» وضعه رأوا إذا صائبة لهم تبدو لن إخراجه يف باإلرساع
باملرة. واردة غري خطرين باعتبارهم إليهم يُنظر الذين املجانني بخروج الترصيح مسألة
أولها استيفاؤها، الواجب الرشوط ببعض مرتبًطا الخروج يكون األحيان، أغلب يف
األماكن عن وإبعاده بل جيًدا، مريضها بمراقبة املريض بخروج امُلطاِلبة العائلة تتعهد أن
«سوداوية يف غرقت التي الشابة الفتاة تلك هي فها جنونية. أفعاًال فيها ارتكب التي
الوحدة يف وسامة األكثر الرجل «مرصع يف تسببت أن بعد حبسها، استدعت عميقة»
ولكن تحسنت، الصحية حالتها أن بما سبيلها إخالء أردنا الون، بمدينة العسكرية»
متمركًزا للملك التابع الجيش فيلق زال «ما إنه حيث الون؛ بلدية يف ذلك يتم أال برشط
وجود مع بالخروج ما لشخص ح يُرصَّ وحني العسكرية.» بالحامية الدفاعية مواقعه يف
املشفى)، من خرج إذا لها، يُرثى حالة يف (سيكون اإلدارة جانب من التحفظات بعض
«منذ جديد: احتجاز بطلب التقدم إىل يؤدي قد مما أبًدا؛ مستبعًدا االنتكاس يكون ال
األبواب، (تكسري الشاذة» الجنونية الترصفات من الكثري منه صدرت بحريته، تمتع أن
من وأصبح لديه الظهور الهياج نوبات عاودت أشهر، أربعة «بعد (… ليلية ضوضاء
بيسرت، يف الثاني االحتجاز طلب يف ورد ملا (وفًقا حريته» من كليٍّا حرمانه الرضوري

.(١٧٧١
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الجانحني. لدى عليه هي عما بكثري شيوًعا أقل ولكنها الهروب نحيصبعضعمليات
عام يف الزار سان من فر الذي أوتون كاتدرائية كهنة أحد حالة املثال سبيل عىل نذكر
هناك تكن لم الكفاية، فيه بما عاقل نحو عىل يترصف لم ألنه نظًرا «ولكن ،١٧٠٥
الفرار محاوالت أو الهروب عمليات عن نتج املشفى.» إىل أخرى مرة إعادته يف صعوبة
،١٧٧١ عام يف املختلفة. األنظمة ذات الجربي االحتجاز دور بني النقل عمليات من العديد
حيث كانون دو بيري سان دار من — عاًما الثالثني ذو — الجونكيري دو املدعو هرب
وثَبَت عليه القبض أُلِقَي أن بعد الدار. إحراق محاولة من هروبه يخُل ولم ُمحتَجًزا، كان
سجن يف حبسه تم جيًدا»، نًا ُمَؤمَّ يكن لم كانون دو بيري سان بدار املحيط «السياج أن
استقبال من فأكثر أكثر تنفر الواليات سجون بدأت مارجريت. سانت بجزيرة الدولة
«هذا قائلني: اعرتاضهم عن ميشيل سان مون رهبان أعرب فقد الثائرين. عقليٍّا املختلني
إحدى يف هائج مجنون تمكن حني وذلك إليه»، عقليٍّا املختلني إلرسال ا ُمَعدٍّ ليس القرص
الباب ذلك يف بما غرفته، يف يشء كل تكسري من قيوده، من تخلص أن بعد الليايل،

املتنوع. بالُحطام باألسفل املوجودين السكان َقذَف ثم والنافذة
يؤدي أن أمل عىل أحيانًا العائالت؛ طلب عىل بناءً تتم أيًضا تحويالت هناك وكانت
وهكذا السنوات. مرور مع غلوٍّا تزداد اإلقامة نفقة ألن وغالبًا تحسن، حدوث إىل التغيري
ينتهي أن إىل أخرى إىل احتجاز دار من هوادة بال يتنقلون عقليٍّا املختلني من العديد نرى
أغلب يف معقدة مسارات هذا كل عن وينتج سالبيرتيري. يف أو بيسرت يف املطاف بهم
بكاين، شاريتيه دار يف ١٧٣٧ يونيو يف بدء ذي بادئ احتجزت البلهاء فهذه األحيان.
دار يف ثم بباريس، بيالجي سانت دار يف سبتمرب يف هي وها النريان. أشعلت حيث
إىل انتقلت ثم ،١٧٤٣ عام يف أوكسري) من (بالقرب بكرافان أورسولني األخوات رهبانية
كرونييه، املدعوة األرملة تلك عن أما .١٧٤٨ يف أفالون يف أورسولني األخوات رهبانية دار
ظل يف عقليٍّا املختلني اعتقاالت وبراجماتية تعقيد مدى واضح بشكل مسارها فيُظهر
كانت أنها املؤكد من ولكن عمرها، نعرف ال التي — كرونييه كاترين القديم. النظام
ما إىل باإلضافة وهذا، األبخرة». «داهمتها ولذا ١٧٦٠؛ عام منذ أرملة — شابة تزال ال
ولكن والدها. رعاية يف تركها إىل عائلتها دفع تماًما»، سوي غري «سلوك من أظهرته
به تقدمت الذي الطلب عىل بناءً الصادر امللكي األمر قىض ثم، ومن تويف. األخري هذا
الغضب فورات أدت وهناك، كودبيك. يف األديرة بأحد ١٧٦٩ عام يف باحتجازها العائلة
دار إىل جديد، ملكي أمر بموجب ،١٧٧٢ عام يف نقلها إىل تنتابها كانت التي والهياج
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أنه لدرجة حادة هياج «نوبات أصابتها حيث روان؛ يف الصالح) (الراعي باستور بون
بليزيو، باستور بون دار إىل ١٧٧٦ عام يف جديد من نقلها جرى ثم تقييدها.» لزاًما كان
بناءً عليها بالحجر حكم عىل العائلة حصلت العام، ذلك يف بريناي. إىل ١٧٨١ عام ويف
،١٧٨٥ عام ويف بكاين. سوفور بون دار يف كاترين ُوِضَعت وهكذا به. تقدمت طلب عىل
حادة — األوقات بعض يف — تكون لديها الجنون «حالة قائلة: عنها الدار رئيسة كتبت
صحو بفرتات مرورها من الرغم عىل العالم، يف العيش عىل قادرة غري لجعلها يكفي بما
عكفت التي — باستفاضة ذلك وسنتناول — الحقبة هي فهذه ذلك، ومع ذهني.» وجالء
األوامر بموجب تمت التي االعتقال عمليات تنظيم عىل ونشاط بهمة امَلَلكية اإلدارة فيها
الخطابات بخصوص جديدة أخبار أي هناك تكن لم ،١٧٧٢ عام منذ الواقع، ويف امَلَلكية.
يف كرونييه كاترين كانت كافيًا). بالحجر الحكم يكن (لم القضائية األوامر أو املختومة
،١٧٨٦ عام يف اإلدارية، كاين منطقة حاكم أرسل حني عاًما عرش سبعة منذ الحجز
أمر وجود برضورة تلتزم لم التي سوفور، بون دار رئيسة إىل ليس اللهجة شديد خطابًا
يوجد، ال كيف باندهاش أتساءل «إنني العائلة: إقامة محل إىل أيًضا بل فحسب، ملكي
الذين عم] أبناء وعرشة وعم، أخ، وهم: العائلة، [يقصد شخًصا عرش االثني هؤالء وسط
شخٌص األرس؛ وطأة تحت تنئ مسكينة امرأة عىل للحجر يجتمعون كيف جيًدا عرفوا
مما أكثر نجاًحا إليها بالنسبة تُحقق الحرية كانت إذا ما الختبار استعداد عىل واحد
تولت التي السنوات عن إال هنا الحاكم يتحدث (ال الحبس» من سنوات خمس حققته
موقفه. عىل أرص ولكنه للحاكم صماء أذنًا العائلة أعارت املسئولية). خاللها الرئيسة
ميض بعد الحرية؟» متعة بمنحها لديها الغضب أو الحزن أبخرة بتهدئة «نقوم ال ملاذا
بنفسه حرض يشء، أي تغري لعدم نظًرا بالحاكم؛ الغضب استبد أن بعد أشهر، بضعة
كاترين غرفة إىل إرشاده يتم وبأن البوابة له تُفتح بأن وأمر سوفور، بون بوابة أمام
تشاء. وقتما الخروج بإمكانها إن لها: قال املذعورات، الراهبات أمام وهناك، كرونييه.

… يتغري ما يشء بدأ الثورة، قبل ما منذ
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عهد نهاية يف العام، للمشفى آخر بديل ظهر الجربي، االحتجاز دور مرحلة انتهاء بعد
إىل يميل زال ما مجتمع سياق يف التسول. مستودعات وهو أال عرش؛ الخامس لويس
حول الخطاب أصبح — عرش السابع القرن مجتمع من أكثر حتى ربما — اإلقصاء
ينضمون قراصنة «إنهم مىض: وقت أي من ورصامة عنًفا أشد واملتسولني املترشدين
[…] أقل أو أكثر عليهم خطورة يشكل يرونه ما بحسب األعداء، أو األصدقاء حلف إىل
يف النفع عديمة بكونها فقط تكتفي ال التي القاسية الزنابري من مجموعة دبابري، إنهم
الشمع من إنتاجها تتلف ما ورسعان داخلها القائم النظام أيًضا تدمر ولكنها الخلية،
(الخاصة االجتماعية املعاهدة خرقوا املتسولني أن روسو جاك جان يرى والعسل.»1
والحزم الجدية بمنتهى يتعاملون الريفية املناطق سكان كان كما االجتماعي). بالعقد
عددهم بدأ الذين للمرشدين مىض وقت أي من أكثر رفضهم عن معربني املسألة، هذه مع
املرشدين.2 هؤالء استقبال يف استمروا الذين للمزارعني إدانتهم وعن فأكثر، أكثر يتزايد
املتضارب الخريي العمل حتى وال الشعب. ِقبل من إحسان وال النخبة، ِقبل من إحسان ال
فشل عن منه املستفادة الدروس تكشف والذي بداياته، يف العام املشفى قدمه الذي
وهكذا واملساعدة. القمع بني فصاعًدا اآلن من جلية بصورة التمييز رضورة وعن واضح،
لالحتجاز، املخصصة ذاتها، األماكن تُستخَدم أال يجب نفسها: تفرض جديدة تفرقة نجد
األصحاء للمتسولني للسماح مجال ال املرة، وهذه للمساعدة. نفسه الوقت ويف للقمع

بالفرار.
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املستودعات إنشاء

االعتماد امَلَلكية اإلدارة بإمكان فصاعًدا اآلن من أصبح عرش، الخامس لويس عهد يف
منهم واحد كل إن عنهم يقال كان الذين بحكامها اإلدارية، للمناطق القوية الشبكة عىل
من الثالث يف يسود. اإلداري املسار بدأ وهكذا محافظته». يف الحارض «امللك بمنزلة
االعرتاف تم حيث واملترشدين». امُلتََسكِّعني بشأن امللكي «اإلعالن نُِرشَ ١٧٦٤ أغسطس
عىل القبض إلقاء بشأن قانون جديد من واْستُنَّ السابقة. االحتجاز عمليات بفشل
إىل املهمة بهذه وُعِهَد متسولني»، غري أم متسولني أكانوا سواء واملتسكعني، «املترشدين
بمعاودة الخاصة العقوبات وُغلَِّظت واعد. مستقبل بقدوم برش مما املارشالية؛ كتائب
األماكن تلك إىل مشريًا الحبس، بأماكن يتعلق فيما غامًضا اإلعالن ظل ولكن الجرم.

بالفعل. القائمة
إذ ،١٧٦٧ أكتوبر ٢١ بتاريخ للملك التابع الدولة مجلس عن الصادر القرار إن
أماكن لديها وليست كافيًا دخًال املشايف تملك ال األقاليم، معظم «يف بأنه علًما يأخذ
إدارية منطقة كل يف القيام طريق عن الثغرة هذه يسد جيد»، بشكل نة ُمَؤمَّ احتجاز
واملتسكعني املترشدين الحتجاز مخصصة تكون بحيث كاٍف بشكل مغلقة «دور بإنشاء
الجاللة». صاحب نفقة «عىل ورعايتهم إيواؤهم سيتم حيث بالحبس». عليهم املحكوم
بالنسبة إال ١٧٦٤ بيان يف قبل من موجوًدا يكن لم حاسًما، إجراءً القرار هذا يمثل
بشهادة التسول. مستودعات نشأت وهكذا املجاورة. املحافظة بهم تتكفل الذين إىل

البعيد. املدى هذا مثل إىل قط يوًما التدابري تصل لم نفسها، السلطات
العجزة. باقي مثل مثلهم للحمقى، ِذكر أي يرد أال املنطقي من كان جديد ومن
عىل العقوبات أشد توقيع «أن اململكة أساقفة إىل أُرِسل تفسريي خطاب يف جاء ذلك، ومع
للعجزة مؤسسات فتح رضورة إىل نتنبه لم إذا جدوى، بال سيكون األصحاء املتسولني
غري اإلعاقة أو السن تجعلهم الذين أولئك جميع إىل العون يد وتقديم نفسه الوقت يف
إدارية منطقة كل يف األقل عىل هناك سيكون ثم ومن رزقهم.» لكسب العمل عىل قادرين
الستقبال مخصًصا يصبح بحيث لالحتجاز، مؤسسة نفسه الوقت يف يكون عام «مشًفى
عقليٍّا»، و«املختلني إليه، يلتجئون آخر مأًوى أي يمتلكون ال الذين العاجزين الفقراء
املشفى مفهوم إىل غريبة عودة نالحظ بدايًة، بالحبس». حكم ضدهم سيصدر والذين
التي األوىل املرة هي تلك أن إىل الخصوص وجه عىل اإلشارة وتجدر يشء. كل يفعل الذي
املجتمعة اللجنة قيام أثناء يف الواقع، يف رسمية. بصورة عقليٍّا املختلني ِذكر فيها يرد
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لتصنيف خطة وضع تم ،١٧٦٤ إعالن بإعداد الفريدي العام املايل املراقب بمبادرة
عقليٍّا، واملختلون «املجانني، وعاجزين، أصحاء إىل التقسيم عن بعيًدا ورد، حيث الفقراء؛
يف عاًما» السبعني و«ذوي واملقعدين املكفوفني، مع جنب إىل جنبًا الرصع» ومرىض

املعتادة». «اإلعاقات مصاف
لالستفسار أغسطس١٧٦٤ من السابع يف األقاليم حكام إىل كتابًا الفريدي أرسل وقد
أن «يجب قائًال: كاين محافظة حاكم أجابه حدة. عىل إدارية منطقة كل يف الوضع، عن
وجميع للغاية كبرية بتشوهات واملصابني واملهتاجني، الحمقى، بحجز أيًضا األمري يقوم
هؤالء لقاء إال بالنظام يخل يشء ال ألنه الرصع؛ نوبات يف يوميٍّا يسقطون نراهم الذين
القائمة املؤسسات أن الواضح من اإلنساني.» الشقاء يجسدون الذين البائسني الضحايا

الوقت. ذلك يف كافية تكن لم بالفعل
امَلَلكية اإلعالنات أحد أن إىل بالنظر تماًما، جديدة ليست التسول مستودع فكرة إن
مكان تجهيز عىل — نفسه التعبري يستخدم أن دون — عبثًا نصَّ ١٧٥٠ عام الصادرة
.(١٧٢٤ عام يف الصادر اإلعالن بعد املستودعات بعض بالفعل أنشئت (وقد مماثل
تحت به، وعدت ما تنفيذ عليها يتعني التي هي بأكملها اململكة كانت املرة، هذه ولكن
عىل تعينهم التي واإلمكانيات الوسائل كل بإعطائهم وعوًدا تلقوا الذين الحكام قيادة
يف جوهرية حلقة التسول مستودع يشكل أن يجب إدارية، منطقة كل يف ذلك. تحقيق
جربي احتجاز («دار «رخيصة» مدنية احتجاز دار بمنزلة يكون بحيث االحتجاز: سلسلة
امَلَلكية؛ اإلدارة إلرشاف خاضع (١٧٦٧ عام يف الرشطة قائد كتب كما قليلة»، بمصاريف
والنجاح وسالبيرتيري، بيسرت عن واضح بشكل العبء تخفيف شأنه من سيكون مما
األول املقام يف املستودعات هذه تستهدف األصحاء. املتسولني حبس يف ذلك إىل باإلضافة
فرساي من امُلرَسل للكتاب وفًقا — حتمي وبشكل الرضوري من أضحى «فلقد هؤالء:
تستدعي لحالة يتعرضوا أن يخشون ألنهم املستودعات؛ يف اإلقامة هؤالء يخىش أن —

بها.» إيداعهم
،١٦٥٦ مرسوم صدور عىل قرن أخريًا مر فقد ونشاط. برسعة العملية انطلقت
«االحتجاز فكر زمن يف بحق نحن عرش، الثامن القرن إمكانيات وجود مع املرة، هذه ولكن
كل عن املارشالية ألفراد مكافأة رصف من رافقها (بما «االعتقاالت» حققت الكبري».
شخص. ألف ١١ عىل القبض أُلقي و١٧٧٧، ١٧٦٤ بني ما الفرتة ففي املعجزات. رأس)
منذ بحالتهم ُمعرتًَفا أحيانًا إما عقليٍّا، مختلني بالتأكيد نجد الضخم، الجمع هذا وسط
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يظهر غالبًا وإما — توقيف كلمة استخدام بعناية نتفادى كنا — عليهم «القبض»
حاالت من العديد الخصوصوجود وجه عىل نالحظ الحبس. من أشهر عدة بعد جنونهم
الكتعاء تلك أو األعور، ذاك مثل أخرى حاالت األحيان من كثري يف نجد ولكن الرصع،
امللحوظة هذه سبق ما إىل يُضاف األحيان، بعض ويف تماًما». «معتوهة أنها تَبنَي التي
آخر»، مكان أي يف عليه هي عما أفضل بحالة هنا «إنها للنساء: بالنسبة شيوًعا األكثر

وجودها. نتوقع ال حيث الرحمة وجود عن تكشف والتي
أو مستودَعنْي بوجود اململكة، التسول مستودعات غمرت سنوات، عرش من أقل يف
مستودًعا، ٨٨ عن يقل ال ما إحصاء تم األوىل السنوات يف إدارية. منطقة كل يف ثالثة
مستودعات لصالح كافية، أماكن توافر لعدم نظًرا منها؛ العديد أُغِلق ما رسعان ولكن
العملية عرقلة يف تورجو تسبب الواقع، يف اإلدارية. املنطقة بعاصمة الكائنة التسول
الذي القمع تسبق أن يجب األبرشية) (يف املساعدة بأن رأيه عن أعرب حني األوىل، للمرة
أما فقط. لإلصالح» القابلني وغري «الخطرين األفراد عىل تطبيقه ينحرص أن من بد ال
مكتب إنشاء يود فكان ،١٧٧٧ عام يف املالية وزارة تويل يف تورجو خلف الذي نيكر،
عام يف له التابع األسقف إىل األقاليم قساوسة أحد كتب مثلما أبرشية. كل يف للصدقة
عىل باألحرى العمل يجب ما بقدر املشايف مضاعفة عىل الرتكيز عدم «يجب قائًال: ١٧٧٥
ظلت الحاكمة، السلطة ساور الذي الرتدد من الرغم عىل أبًدا.» إليها املواطنون يحتاج أال
للمختلني ومنفصل خاص قسم هناك كان املستودعات، هذه جميع يف قائمة. املستودعات
لتخليص أخرى مؤسسة أي يوجد «ال رين، مستودع عن قيل كما ألنه، نظًرا عقليٍّا؛
إىل الحاكم عن صادر مرسوم يلخص ذاتها، رين مدينة يف البؤساء». هؤالء من املجتمع
ماثورين املدعو أن للتو علمت «لقد التايل: النحو عىل جيًدا الوضع املارشالية فيلق قائد
عىل الخطورة شديدة جنون حالة أشهر بضعة منذ أصابته قد إنبو مدينة من لوفلور
معيشته تكاليف دفع عىل قادرة غري — يل أكدوا حسبما — عائلته أن وبما الشعب. عامة
فرسانكم إىل أوامر بإصدار تتكرموا أن إليكم أطلب الجربي، االحتجاز دور إحدى يف

رين.» يف التسول مستودع إىل فوًرا نقله برضورة
مختالٍّ ٢١ إحصاء ١٧٧٤ عام يف تم بايون، مدينة يف الكائن التسول مستودع يف
سواسون، مستودع يف امرأة. ٦٦ إجمايل بني من مختلة و١١ رجًال، ٩٧ إجمايل بني من
البالغ املحتجزين إجمايل بني من مجنونة و٢٤ مجنونًا ٢٣ ،١٧٨٦ عام يف هناك كان
معتوًها» و١٦ مجنونًا ٢٢» ،١٧٨٩ عام يف هناك كان روان، مستودع يف .٢٠٨ عددهم
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عقليٍّا املختلني نسبة وصلت القديم، النظام عهد نهاية يف شخًصا. ٢٣٦ إجمايل بني من
بنسبتهم مقارنة املتوسط) يف باألحرى ٪١٥ الواقع، (يف تقريبًا ٪٢٠ إىل املستودعات يف
للُمحتَجزين الرسيع التناوُب الكبرية النسبَة هذه يفرس .٪١٠ بلغت التي سالبيرتيري يف
العاهات) وذوو املعاقون (وكذلك عقليٍّا املختلون — أخرى مرة — يبقى بينما األصحاء،
فرز؛ مراكز تعد التسول مستودعات كانت العامة، للمشايف خالًفا أماكنهم. يف ماكثني
واملتسولني املحرتفني املتسولني وبني والعاجزين، األصحاء بني الفرز فيها يُجرى حيث
مستحيًال حلًما يعد مما لها، التابعني األبرشيات إىل إرسالهم نحاول الذين إرادتهم بغري
املعونات. تنظيم عن عاجزة األبرشيات هذه أرباع ثالثة ألن نظًرا اإلدارة؛ إىل بالنسبة
وليس التسول، مستودعات يف باألحرى البحث يجدر القديم، النظام عهد نهاية يف وهكذا،
ربما بالتأكيد، ألف عىل عددهم يزيد املعوزين. عقليٍّا املختلني عن العامة، املستشفيات يف
به يستهان ال قطاع هناك ولكن امللك»، خبز «عىل هناك يعيشون معظمهم ألفني. يبلغ
العائالت، كانت التقليدية. لإلجراءات وفًقا العائالت طلب عىل بناءً احتجازهم تم ممن
األدنى الحد كان املادية. املقدرة تمتلك كانت إذا بالدفع تُلَزم عليها، التعرف يتم حني
دفعها يتم كان التي القيمة نصف من أقل يعادل ما أي جنيه؛ مائة يبلغ اإلقامة لتكاليف
عىل املنخفضة التكلفة هذه مثل تنعكس كيف نرى أن يبقى بباريس. العام للمشفى

امُلحتَجزين. حياة
حدة. عىل خاصة حالة القديم، النظام ظل يف متبع هو كما مستودع، كل يمثل
:١٧٢٤ إعالن صدور منذ نهائيٍّا، اكتماله قبل يعمل مستودع هناك كان بزنسون، يف
يقوم كان العام املشفى أن ذلك باملدينة، العام املشفى قسم الذي بيلفو، مشفى وهو
الرؤى ومدعي «املجانني، وجميع شفائهم من وامليئوس املعدية، باألمراض املصابني بطرد
باملدينة التسول مستودع هو بيلفو مشفى أصبح ثم، ومن املضطربني».3 واألشخاص
زيادة وباملقابل جذرية، بصورة به العاملني عدد زيادة ذلك واستتبع ،١٧٦٤ إعالن بعد
عىل القليل، بأقل أو العدم، من األخرى املستودعات بعض بُنِيَْت وقد عقليٍّا. املختلني عدد

كاين. يف بوليو مستودع حال هي كما .١٧٦٤ عام الصادر اإلعالن أثر

بوليو دير

يف القديم، الجذام مشفى موقع عىل ١٧٦٨ مارس يف بكاين التسول مستودع نشأ
نوتردام كنيسة وهي متداعية، صغرية كنيسة باملكان بقيت للمدينة. الغربية الضواحي
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إحداهما متطابقتني، لغرفتني وسقًفا ضخمة جدرانًا يوفر الكنيسة صحن كان بوليو. دي
الكنيسة، مذبح أما رجًال. لستني مخصصة واألخرى سيدة، وستني لخمس مخصصة
من املستقبليون امُلحتجزون سيتمكن التي القداس صلوات إلقامة مخصًصا ظل فقد
فرِي يف جديدان مبنيان ُشيَِّد التالية، األعوام يف غرفهم». مغادرة دون إليها «االستماع
األخرى. املناطق يف كما اإلدارية، كاين منطقة يف «االعتقال» عمليات وتضاعفت وفالوني.
إقامة. محل يف القاطنني باملتسولني اإلمساك عن أيًضا حديث تردد ،١٧٦٩ عام نهاية يف
الذين املتسولني عن باإلفراج يقيض األوىل، السنوات منذ السائد، االتجاه كان
اإلجرام إىل العائدين عىل إال اإلبقاء عدم مع اإلطالق، عىل التسول معاودة بعدم يتعهدون
تماًما والفاقدة بالغ بعجز «املصابة املتسولة، تلك مثل عقليٍّا واملختلني العاجزين، وكذلك
رساحها.» إطالق األحوال من حال بأي يمكن ال بها. أحد يطالب لم [والتي] لرشدها
يف عليه القبض أُلقي الذي عاًما، والعرشين األربعة ذي بالرصع املصاب ذلك عن أما
معاقبته تتم أن عىل والدته عند يمكث أن برشط إال عنه يُفَرج فلم ،١٧٦٨ يوليو شهر
— األعظم» الداء «يرصعهم الذين املرشدون كان الجرم. معاودة حالة يف نهائيٍّا بالحبس

الشباب. من ومعظمهم كثريين — الرصع مرىض أي
املرشوع، هذا عرقلة يف ١٧٧٥ عام يف تسببت التي تورجو ترصيحات أعقاب يف
أربعة فرِي مستودع يف الحمقى عدد بلغ ،١٧٦٩ عام (يف وفالوني فرِي مستودعات أُغِلَقْت
عدد كان حيث وتطوره؛ نموه بوليو مستودع واصل ولكن شخًصا)، ١٤ إجمايل بني من
عىل التذكري يجري وكان شخص. و٣٠٠ ٢٠٠ بني ما الثمانينيات يف يرتاوح املحتجزين
حاكم به بعث الذي الخطاب يف ورد كما املستودع، إنشاء من املزدوج بالغرض الدوام
والواقع الجذام ملشفى التابع االحتجاز لدار كان «طاملا :١٧٧٥ عام يف فرساي إىل كاين
للمتسولني سجن أو مأًوى بمنزلة يكون أن األول: مزدوج؛ هدف كاين من بالقرب
التي الفاسدة والعنارص واملنحلني املجاننَي يحتوي أن والثاني: واملتسكعني، واملترشدين
النظر وجهة من وهكذا، «[…] سمعتها تلوث ال حتى احتجازها العائالت مصلحة من
جربي احتجاز دار يف التدقيق وجه عىل عقليٍّا املختلني احتجاز يتم كان املؤسسية،

بوليو. يف للتسول مستودع يف وليس (رسمي)
إجمايل بني من امرأة) و١٩ رجًال ٢٧) ٤٣ عقليٍّا املختلني عدد بلغ ،١٧٨٤ عام يف
الذين أولئك مرشدين، باعتبارهم توقيفهم تم الذين األشخاص إىل يضاف شخًصا. ٢٨٣
بشكل كثرية أحياٍن ويف العائالت، طلب عىل وبناءً ملكي أمر بموجب الدار إيداعهم تم
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بعيد، جناح يف عقليٍّا املختلني حجرات إعداد تم املحلية. املجتمعات رغبة عند نزوًال متزايد
مربعة» أقدام «ستة بمساحة حجرة، كل وكانت مركزي. ممر جانبي عىل مستويني، عىل
«لتمرير صغري؛ بشباك مزود قوي وباب مرتفعة صغرية نافذة عىل تحتوي [٣٫٨٠م٢]،
مدينة تنتجها التي األحجار قوامهما والبالط الجدران خالله.» للمرىضمن الطعام حصة
ذلك، وراء السبب أن عىل يدل مما مضاعفة؛ مساحة ذات تقريبًا الحجرات نصف كاين.
يتم كان أنه يف يكمن استثنائي، بشكل والرفاهية الراحة من أفضل قدر توفري يكن لم إن
فكان بالهياج، املصابون أما مًعا. عقليٍّا املختلني من ثالثة، وأحيانًا بل اثنني، وضع غالبًا
سلوك لتقارير وفًقا كثريًا، بوليو يف العدد كان منفردة. غرف يف بالطبع تسكينهم يجري
يف متواصل بشكل محبوس إنه منه، ويُخىش خِطر هائج، مجنون «إنه منهم. واحد كل
األوقات بعض يف «تنتابه والذي آخر مع حجرته يتشارك الذي املختل عن أما غرفته.»
إحدى يف — الفئتني بني للخلط اتجاه أي وجود ودون — مؤقتًا فيوضع هياج»، نوبات

للمسجونني. املخصصة التأديبية االنفرادي الحبس زنازين
مستقل، ووضع إليوائهم مكان لديهم كان بوليو يف عقليٍّا املختلني أن من الرغم عىل
ذات الفسيحة الدار هذه سقف تحت يرام ما عىل تسري تكن لم اليومية حياتهم فإن
يثري مما إنما، عدًدا، األكثر هم األصحاء املتسولون يكن لم حيث املتعددة؛ االستخدامات
بالَجَرب واملصابون التناسلية، باألمراض واملصابون واملعوقون العاجزون أيًضا املفارقة،
العام؟ املشفى مع باملقارنة بوليو، يف جيدة معاملة يتلقون عقليٍّا املختلون كان هل …
فكرت «طاملا التايل: النحو عىل املنظمة القواعد ،١٧٧٠ عام يف فرساي، قرص حدد
بهدف تأديبي لنظام إخضاعهم دوًما يتعني إذ املستودعات، يف امُلحتَجزين أن يف الوزارة
املستقبل يف سلوكهم تقويم وبغية جرمهم بثقل إلشعارهم — الرضوري من إصالحهم،
نوًعا وسطي نهج اتباع من بد ال أنه ونظن تماًما، جيدة بصورة معاملتهم تتم أال —
آخر، موضع يف املشايف.» ويف السجون يف إطعامهم بهما يتم اللتني الطريقتني بني ما
الصالبة إال تتطلب ال الجربي االحتجاز دار «أن املعماري املهندس يُذكِّر الحاكم نجد
املال». من الكثري دائًما تكلف التي املعمارية الزخرفية «التصاميم عن بعيًدا والبساطة»،
يعطيه الذي املال وراء يجري بوليو، عن املبارش املسئول كاين، حاكم كان البداية، من
أصابت التي املالية األزمة تفاقم مع يتزايد مفرط وببخل بالتقتري فرساي قرص إياه
األخرى، املستودعات من العديد مثل بوليو، مستودع أصبح القديم. النظام عهد يف البالد
وخمسني مائتني بني من ُمحتجز مائتا هناك كان ،١٧٨١ عام يف تجارية. مؤسسًة
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أن عن فضًال امليزانية، ملوازنة كافيًا يكن لم العمل هذا نتاج أن بيد القطن، يغزلون
املقاول. يمارسها التي واالحتيال» النصب «عمليات ب ندد الحاكم

القادم الدقة. وبمنتهى مستفيض بشكل تنظيمها جرى اليومية الحياة تفاصيل كل
جيًدا وغسلها مغيل ماء يف نقعها بعد إليه (وتعاد البالية أسماله من يَُجرَّد كان الجديد،
إقامته)، مدة طوال هكذا (ويظل وذقنه شعره ويحلق خروجه)، عند التنظيف بمساحيق
الصويف النسيج من مصنوعة بنية سرتة للمستودع: املوحد الزي وإلباسه تنظيفه ويتم
الغليظ الصوف من اللون بنية وطاقية الشبيكة، قماش من اللون أبيض ورسواًال الغليظ،
النسيج من مصنوعة بنية تنورة من يتكون املوحد زيهن فكان النساء أما للرجال؛
الحبك، مشبوك قطني نسيج من مصنوع اللون أبيض نسائي وِمَشدٍّ الغليظ، الصويف
أصفر قميص إىل باإلضافة امُلضلَّع، الحرير أو القطن من وقلنسوة القماش من وقبعة
يتبقى ماذا ولكن، الجنسني. لكال وأحذية صوفية وجوارب الفضفاض، القماش من اللون
يكن لم أنه حال أي عىل املؤكد من أسابيع؟ بضعة بعد الحمقى جسد فوق هذا كل من
عنها االستعاضة يتم وكان أيديهم يف سالًحا تصبح قد التي األحذية، بانتعال لهم يُسَمح
القش من وفراش خشبي هيكل من مكونة كانت فقد ة، باألَِرسَّ يتعلق وفيما بالِخفاف.
للمختلني شهرين كل مبدئي بشكل تجديده يجرى القش، من بحزمة أشبه للغاية رقيق

األشياء. تمزيق إىل يميلون الذين أو الثائرين عقليٍّا
بعالم املتعلقة األخرى األوساط جميع يف الحال هي كما التسول، مستودعات يف
املطبق املوحد الغذائي النظام كان ولقد الطعام. هو امُلحتجزين يهم ما أكثر السجون،
وجبة كانت إذ مقتصد؛ من أكثر جنيًها) ١٢٠) اإلقامة نفقة من األدنى الحد إىل بالنسبة
وثلث الشعري من ثلثني من املكون الخبز من ونصف رطل من: تتألف البسيطة الطعام
وأربع يوم، يف األرز من جراًما) ٦٠ (حوايل وأوقيتني النخالة)، (مع الحنطة من فقط
هذا أن الواضح من املاء. مع يشء، كل هذا التايل. اليوم يف املجففة الخرضاوات من أوقيات
الجربي االحتجاز دور تقدمهما اللَّذَين والنبيذ الطعام قوائم عن يكون ما أبعد النظام
وكان مقبوًال يكن لم جديدة، غذائية مادة باعتباره األرز، أن إىل باإلضافة «الفاخرة».
الطعام وصفات توزيع يتوىل كان الذي فرساي، قرص أن من بالرغم النزالء، استياء يثري
للقمح بديًال األرز كان لقد املنتج. لهذا جيًدا الرتويج عىل عمل قد املستودعات، جميع يف
أيًضا ستلقى التي البطاطس، انتظار يف وذلك النفاد، عىل دائًما مخزونه يوشك الذي
املستخرجة بالزيوت أو بالدهون تارة األرز طهي يتم كان بوليو، يف شديدة. مقاومات
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املرق حساء أو اللحوم تناول يف الحق للنزيل يكون ولكي بالحليب. وتارة املكرسات، من
نفقة تقل أال يجب الطازجة)، والخرضاوات الفواكه حضارة زمن يف بعد (لسنا الدسم
(نصف «املخفف» التفاح خمر نرشب أن يمكن السعر، هذا لقاء جنيه. ٢٠٠ عن إقامته
البلدان «يف بأنه االعتقاد شيوع مع املختمر»)، التفاح «عصري اآلخر والنصف ماء، الكمية
«يف التفاح خمر أكرب». برسعة «ليتعافوا كرشاب؛ للمرىض إعطاؤه يتم للنبيذ»، املنتجة
هؤالء حرمان منصًفا يكون ولن النبيذ] يحدثه [الذي نفسه األثر يُحدث البلد، هذا
يوافقه لم فرساي قرص ولكن كاين، حاكم يظنه كان ما هذا العون». هذا من التعساء
مستودعات من أيٍّ يف له مكان ال رضوري غري ترف «ذلك كالتايل: الرد وجاءه الرأي
خطأ). (وهذا كرشاب» املاء عىل إال البرش من النوعية هذه تحصل أال يجب حيث اململكة؛
(حيث خاصة غرفة عن ناهيك — الوجبتني يف اللحم عىل املرء يحصل جنيه، ٣٠٠ لقاء
عن الحنطة من بالكامل املصنوع النزالء» «خبز ويختلف — تأثيثها) العائلة تتوىل
املائة تتجاوز إقامة تكلفة يدفعون الذين النزالء كان حال، أي عىل املتسولني». «خبز
الغذائي النظام وكان (١٧٧٠ عام يف فقط (أربعة للغاية العدد قلييل جنيًها والعرشين
الغذائي النظام هذا كان ذلك، عن فضًال الساحقة. األغلبية إىل بالنسبة السائد هو املوحد
يتناول أي — غذائية ِحْمية يتبع مريًضا، الشخص يكون فعندما للتغيري. وقابًال مرنًا
ورد وقد غذائي. كمكمل دهن» بال «حساء أحيانًا إليه م ويُقدَّ — املقررة الحصة نصف
الذي للتمييز تفصيليٍّا وصًفا عرش، الثامن القرن لنهاية تؤرخ التي املفصلة البيانات يف
النظام لفكر وفًقا املستوى، هذا عىل حتى جيًدا، أمًرا يعد مما املميزة؛ الفئات به تحظى
العمال من املؤلفة الفئة وهي الرشهني»، «األشخاص أو ائني» قَّ «السَّ حال هي كما القديم.
األمر بحكم يتم كان الذين أنواعهم، بمختلف املعاونني أو اليدوية األعمال يف املشتغلني
عليه يحصل الذي «األجر» كان ذلك، عىل عالوة أفضل. نحو عىل بتغذيتهم االعتناء الواقع
كل الخفاء. يف النبيذ رشاء ذلك يف بما االعتيادي، وضعهم تحسني لهم يتيح امُلحتَجزون

قسمهم. يف املعزولني الحمقى حال بأي يعني ال سبق، ما
رئيس يعادل ما (أي حاجب وجود يف فانحرصت األدنى؛ الحد إىل العمالة ضت ُخفِّ
ُمطاَلب وغري األخرى األماكن سائر يف كما السلطات مطلق الحديث) العرص يف حرس
مسلحني. حراس وعرشة افني، َرصَّ وأربعة دائًما، الغائب املدير وكيل أمام إال أفعاله بتربير
كانوا الذين أولئك ذلك يف بما امُلحتَجزين، بني من ُعينوا جميعهم اآلخرون «املوظفون»
وجراح. وطبيب قسيس، هناك كان ذلك، إىل باإلضافة عقليٍّا. املختلني رعاية يتولون
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خاصة الكثري، استطاعتهما يف يكن لم ولكن وسعهما، يف ما يفعالن األخريان هذان وكان
النادرة بالشكاوى يتعلق فيما أما جميًعا. شفائهم من امليئوس عقليٍّا، املختلني حيال
تزعم إذ اللوحة؛ عىل قاتًما لونًا تضفي فهي إلينا، وصلت والتي الجانحني، من املقدمة
اختالط يشء، كل عن إتاوة لنفسه يأخذ لص بواب الداخلية: للوائح الخفي الوجه إظهار
ال قش والزهري، والقوباء كالَجَرب الجلدية باألمراض املصابني بغسيل األصحاء غسيل
زنازين وانتشارها، القذرة الطفيلية الحرشات لتكاثر مالئًما مناًخا يوفر مما تغيريه يتم
الطعام، أما بالعيص… رضب هفوة، أول عند الفناء يف بأغالل التقييد أو انفرادي حبس
يأخذون كانوا باملستودع؛ والعاملني اإلعاشة موظفي لصالح هائلة بكميات يُهَدر كان فقد
امللح من كمية ألنفسهم ويدخرون الذبائح، لحوم من املنتقاة القطع أفضل ألنفسهم
النظام ظل يف الثمن باهظ امللح (كان املقددة األطعمة تناول عند الشخيص الستخدامهم
يشتكون الذين هم الجانحون كان بالطبع، رضيبة). عليه تُفرض كانت إذ القديم؛
تتم كانت — املرىض ولكن املذنبني غري — عقليٍّا املختلني بأن لالعتقاد يدفعنا قد مما
قائًال: الجانحات إحدى بخصوص املوفدين الوكالء أحد كتب أفضل. نحو عىل معاملتهم
تعتقد كانت ألنها إال منها تخرج ولم خريية، جمعية يف مقيمًة […] قبُل كانت «لقد
بوليو تعني (حيث املكان السم انجذبت أنها يبدو بوليو. يف حاًال أفضل ستكون أنها
هذا أن بنفسها رأت حتى داخله حبسها يتم يكد لم ولكن، الجميل»). «املكان بالفرنسية
الذي االسم هذا بوليو، واهم.» خيال وحي من إال هكذا يُدَعى أال يجب أو يمكن ال املنزل
رصامة، السجون أشد من سجن سوى الواقع يف يكون أن يعدو ال ى، مسمٍّ عىل ليس
ليس املستودعات، من غريه مثل املكان، فهذا الهروب. وعمليات التمرد لحركات ومنبع

حتفهم. ينتظرون الذين للهالكني مأًوى إال

فشل

بالطبع، جليٍّا. فشلها بدا التسول، مستودعات إنشاء عىل عاًما عرش خمسة انقضاء بعد
املستهدفة الفئة كانت األمر، حقيقة يف ولكن الفشل، هذا من شخص ألف ٢٣٠ عانى
باهظة: العملية تكلفة كانت فقد ترضًرا؛ األكثَر األصحاء، وهي املرشوع، هذا من أساًسا
بغيضة. املعيشية الظروف وكانت سنويٍّا. جنيه و١٥٠٠٠٠٠ ٩٠٠٠٠٠ بني ما ترتاوح
بشكل الغلق محكمة واملستودعات قاسيًا التأديب نظام كان العامة، املشايف عكس وعىل
يُكلف وكان كاملطر، تنهال والرضبات العقوبات كانت الجند. إلرشاف وخاضعة صارم
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أن ل ويَُفضَّ امُلحتَجزين، بني من يُعني مراقٌب غرفة كل داخل االنضباط عىل بالحفاظ
وغالبًا كثرية، الفرار وعمليات التمرد حركات كانت ثم، ومن سابًقا. عسكريٍّا رجًال يكون
من (نصفهم ُمحتجًزا ستني حوايل هرب املثال، سبيل فعىل قتىل. بوقوع تنتهي كانت ما
عن أسفرت تمرد حركة اندالع أثر عىل ،١٧٨٣ يوليو من عرش الرابع يف بوليو من النساء)
،١٧٧٥ عام يف املدينة، من عسكرية) (وحدة فوج استُدِعي روان، يف شخصني. مرصع
نارية» أعرية أطلق أن «بعد نفسه، املسئول الضابط وجد وقد تمرد. إخماد عىل للمساعدة
سقوط عن أسفر مما الرصاص»؛ إطالق إىل الحتمي «للجوء مضطرٍّا فارغة]، [خراطيش

القتىل. من العديد
استيائه عن فرساي قرص عرب فقد سيئة؛ املادية األوضاع كانت ذلك، إىل باإلضافة
وهذا الحجرات، يف سواهم دون املجانني وضع يتم حيث روان، مستودع يف األوضاع من
الخاصة الحجرات يف عقوبة فرتة يقضون الذين الجانحني إيداع أحيانًا يتم كان أنه يعني
بايون مستودع تلقى الفئتني. بني فعيل تمييز هناك يكن لم أنه واألسوأ عقليٍّا، باملختلني
[الخطاب سيدي «يا التايل: النحو عىل املدينة قساوسة أحد من موجًها عنيًفا انتقاًدا
بل جوارب، يرتدون وال أحذية، ينتعلون ال عراة، البؤساء هؤالء الحاكم]، إىل ُمرَسل
لسوء يتعرضون األمراض، تصيبهم حني […] رسواًال وال سرتة يلبسون ال بعضهم إن
الوقت يف وهو املوفد، الوكيل يقل لم .(١٧٧٤) الالزمة» األدوية إعطاؤهم يتم وال املعاملة،
املساكني البؤساء هؤالء لفت األخرية، زيارتي «خالل مختلًفا: شيئًا املستودع، مدير ذاته
التي ة واألِرسَّ القش األفرشة وأَرْوني معظمهم، منه يعاني الذي البشع العري إىل نظري
آلخر وقت من األقل عىل القش تجديد يتم كان […] ورثَّة ممزقة هي وإذا عليها ينامون
(إينسيسهايم)، اإلدارية األلزاس بمنطقة الكائن التسول مستودع يف العتاة.» للمجرمني
عام يف اململكة من ُطردوا (الذين لليسوعيني تابعة قديمة ثانوية مدرسة مقر يف الكائن
وجيدة الخشب، من مبنية املجانني «حجرات كانت إذ ترديًا؛ أقل األوضاع تبدو ،(١٧٦٤
مما املائية، بالقناة مبارشة متصلة خاصة مراحيض تمتلك حجرة كل وكانت التهوية،
قيامه أثناء يف املفتشني أحد لسان عىل الكالم هذا جاء الروائح.» النبعاث مجاًال يرتك ال
«ترًفا باعتباره به وأشاد الكبري املواقد عدد عىل وأثنى كاٍف الطعام أن له بدا بجولة.
الطبيب من كلٌّ يقوم الحال، بطبيعة املستوصف. يف مفتشنا هو ها ولكن واضًحا».
َدان فيُضمِّ كلل، بال بنشاط عملهما يف وينهمكان يومية بزيارات يساعده الذي والجراح
أن بيد هناك، فصد وعملية هنا، تطهري عملية ويُجِريَان الجروح، من يُحَىص ال عدًدا
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قذرة بالرجال الخاصة التمريض وحدة كانت اثنني. اثنني ة األِرسَّ عىل يرقدون املرىض
«وسط اآلخرين. مع املرىض الحمقى اختلط وقد ونتنة. ومكتظة، التقزز، يثري بشكل
قد مما [الفضالت]؛ بالقمامة رسيره امتأل وقد بالهوس، مصاب شخص يوجد املرىض
يقوم ما غالبًا وإنما فحسب، الغرفة يف َمْن جميع إىل العدوى انتقال ليس عنه، ينجم
كان التي بالقذارة له املجاورة ة األِرسَّ بتلويث الليل، منتصف يف ينهض حني املختل،

فيها.» غارًقا
صحية وغري متداعية، املباني كانت املزمن، املالية الكفاية لعدم ونظًرا مكان، كل يف
تأهيل إعادة يف أمل أي عىل أنفسهم، الحكام باعرتاف االزدحام، هذا يقيض ومكتظة.
املستودعات. هذه إنشاء من األول الهدف كان ذلك أن من الرغم عىل األصحاء، املتسولني
واملعوقون العاجزون أصبح ما رسعان العامة، املشايف يف الحال هي كما جديد، ومن
إمكانية أي لديهم تكون أن دون من للمستودعات، الدائمني النزالءَ عقليٍّا واملختلون
هذه يف عائلة). أي بهم تطالب ولن أبًدا الشفاء ينالوا لن ألنهم (نظًرا منها للخروج
وسوء االكتظاظ، وتسبب عام. انقضاء قبل املتسولني أرباع ثالثة سبيل أُخِيل األثناء،
١٧٦٨ بني ما الفرتة ففي مخيف: بشكل الوفيات معدل ارتفاع يف النظافة وقلة التغذية،
من ٪٥٠ من وأكثر العاجزين، من و٤٠٪ األصحاء، من ٪٣٠ إىل ٪٢٠ من و١٧٨٩،

املستودعات. يف حتفهم لقوا الحمقى
نهاية يف هوجمت للهالكني، مأًوى باعتبارها إليها يُنظر كان التي املؤسسات، تلك
استنكر حقيقة. إىل حلم من تحويلها يتمنَّون أنفسهم كانوا من ِقبل من القديم النظام عهد
واملخادعني املنافقني، الفقراء من الكبري العدد هذا وجود مرسييه سباستيان لويس
بمنتهى املتسولني] [أي ندفنهم «إننا املستودعات. خاص بشكل أدان ولكنه والكساىل،
عوامل تجعلهم ما رسعان ثم لحالهم. يُرتَكون حيث ومظلمة، نتنة منازل يف الوحشية
يختفون والشقاء؛ البؤس يف رفقائهم وتكدس واإلهمال، التغذية، وسوء البطالة، مثل

اآلخر.»4 تلو واحًدا
مشكلة بحث عىل تنافست التي األبحاث من لعدد ملخص نُِرشَ ١٧٨٠ عام يف
وقد ومهينًا، مذموًما فعًال باعتباره التسول إىل دائًما تشري األبحاث هذه كانت التسول.5
يوحي العمل لهذا الفرعي العنوان أن من بالرغم املشكلة لهذه جذرية حلوًال اقرتحت
يعمل أن يجب الكتاب، هذا يف ورد ملا وفًقا إتعاسهم). دون (من والعطف بالحنو
َمْن يدوي، بعمل تكليفه سيتم فقط واحدة ساق لديه «َمْن أيًضا: املعاقون املتسولون
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يمكننا املكفوفون حتى […] السيارات قيادة عىل قادًرا سيكون فقط واحدة ذراع لديه
حينما واملجانني، أنفسهم املعاتيه املثال). سبيل عىل عجلة (تدوير ما يشء يف بهم االنتفاع
شجب موضع العامة املشايف كانت لقد عاطلني.» يظلوا أال يجب هياج، حالة يف يكونون ال
التسول عىل يساعد مناًخا توفر أنها إىل باإلضافة للغاية، مكلفة تعد فهي واستنكار.
املقابر هذه «يف التسول؟ مستودعات عن إذْن نقول ماذا ولكن، عليه. يقيض أن من بدًال
املجتمع أجل من الوسيلة بهذه أَمتْنَاهم إننا إذ أحياء؛ البرش من اآلالف َدَفنَّا البشعة،

للجحيم.» صورة هي لدينا الفقر مستودعات من العديد […]
دفاتر تتوحد وسوف االنتهاء وشك عىل ليس والترشد التسول بني الرصاع إن
مساعدة مسألُة بعُد تَُحلَّ لم كما بقمعهما. وللمطالبة «حقارتهما» ب للتنديد التظلمات
يتفق التي الوحيدة النقطة إثرهما. يف برزت التي املعوزين، عقليٍّا واملختلني العاجزين
سواء األشخاص، هؤالء محل يف ليسوا املسألة هذه يتناولون َمْن أن هي الجميع عليها
املختلني سوى لنا يتبقى ال وحتى الواقع، يف التسول. مستودعات يف أو العامة املشايف يف
فربما املثال)، سبيل عىل املكفوفني إىل بالنسبة أيًضا قائمة زالت ما املشكلة (ولكن عقليٍّا

الفئات. لهذه مآٍو تخصيص فكرة تتبلور بدأت
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اإلصالح فكر

إال اململكة يف املساعدة تقديم لنظام الكامل اإلصالح يف التفكري يف امَلَلكية اإلدارة تبدأ لم
لدور امُلرِيض غري اإلدارة أسلوب وإىل العامة املشايف إخفاق إىل تنبهت أن بعد ًرا، ُمتَأَخِّ
واضعني الصفر، نقطة من البدء من بد ال كان التسول. ومستودعات الجربي االحتجاز
فما امُلبْتَلني. من األخرى الفئات بني من فئة إال يشكلون ال عقليٍّا املختلني أن االعتبار يف
فأكثر؟ أكثر عددهم يتزايد الذين اللقطاء، األطفال مع — املثال سبيل عىل — العمل
ينبغي وكيف الريف؟ يف الحضانة دور يف إيداعهم عملية تنظيم تحسني يمكن كيف
الزهري» «مرض متنامية برسعة ينترش بينما التناسلية، باألمراض املصابني مع التعامل

ْفِلس]؟ [السِّ
يحركه كان القديم، النظام من األخرية العقود ساد الذي اإلصالحي الفكر هذا
ويف الفرتة، هذه يف ازدهر الذي الغري، ومساعدة اإلنسانية املحبة نحو القوي االتجاُه
ثانية دفعة أعطت والتي امَلَلكية، املركزية حققتها التي الهائلة اإلنجازاُت نفسه الوقت

التنوير. فكر منه خفف الذي املطلق الحكم لنظام

والجنون اإلحسان

نهاية يف فرنسا يف يزدهر إنجلرتا، يف بالفعل متأصًال كان الذي الخريي، العمل تيار بدأ
املوسوعيني. العلماء نجم بزوغ شهدت التي الفرتة يف وذلك عرش، الخامس لويس حكم
إزاء اإلنسان به يشعر الذي الفطري «النفور ب الخصوص وجه عىل التيار هذا يتميز
الغري، مساعدة إىل التطلع وهذا اآلخر نحو الشفقة هذه (روسو). نظريه» معاناة رؤية
إال ليست أهدافهما بأن كبري) بشكل خمد (الذي التقليدي الخريي العمل تيار عن يتميزان
االجتماعي. الوضع نتاج هو الشقاء أن أساس عىل املساعدة عقيدة تنشأ بدأت فقد وقتية.
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الحاجة عند املساعدة تقديم واجب ويعد فيه. تسبب الذي الرضر بإصالح ملزم فاملجتمع
هي بمقتضاها الدولة تصبح تماًما علمانية فضيلة وهي (ديدرو)، القوانني أقرته أمًرا
«املساعدة بكلمة املقصود هو وهذا اإلنسانية. بمتطلبات الوفاء عىل قدرة األكثر الكيان

العامة».
يف املالية الشئون عام مراقب منصب توىل الذي تورجو، أنشأ الفكر، هذا سياق يف
تولوز أساقفة رئيس بقيادة تقيصحقائق لجنة ،١٧٧٦ مايو إىل ١٧٧٤ يوليو من الفرتة
خطة وضع عن بعد فيما يسفر أن شأنه من كان الذي العمل وهو بريان. دي لوميني
أخرى، إصالحات العام الخريي العمل محبو اقرتح وبالطبع، املساعدة. لتنظيم شاملة
األولوية شكلت املساعدة ولكن والقضاء، والصحة والرتبية، التعليم مجال يف خاصة
يف بباريس الرئيس املشفى حريق بعد النقاش جذوة اشتعلت وقد سيما وال القصوى،
الخريي العمل مجال يف الشخصيات أبرز من واحد — نيكر َخَلَف .١٧٧٢ ديسمرب ٣٠
وأنشأ ،١٧٧٧ عام يف تورجو — رسمي) شبه طابًعا نشاطها اتخذ التي زوجته (وكذلك

املشايف. نظام لتطوير الالزمة الوسائل عن بالبحث مكلفة لجنة نفسه العام يف
العام واملشفى الرئيس للمشفى املؤسف الوضع عىل الضوء ُسلَِّط مكان كل يف
مصغرة نماذج أنها عىل إليها يُنَظر فكان باألقاليم، املوجودة املؤسسات عن أما بباريس.
رئيس كتب — مقتنع «أنا الفظائع. نفس تخفي صغرية رئيسة مشايف أي بيسرت؛ عن
ولتعاطف وحدها لطبيعته املرتوك املريض، بأن — يومياته دفرت يف فريي دي الدير
من التي املزعومة للرعاية تلقيه حال يف مضمونًا ليس الذي األمر بالتأكيد، سيربأ جاره،
أطلق فقد مونلينو، دو لوكلري أما باملدن.» الرئيسة املشايف يف له تُقدَّم أنها املفرتض
القول هذا من املراد املشايف!» جميع ولنهدم التصدق عن «فلنتوقف التايل: الترصيح
املنزلية اإلعانات فكرة تطوير يجب كان الكبرية، املركزية للتجمعات خالًفا أنه، هو
مشًفى ١٧٧٨ عام يف بإنشائه يُحتذى، مثاًال نيكر قدم صغرية. مؤسسات ببناء واالهتمام
يف أيًضا هنا الفكرة وتكمن بإدارته. زوجته إىل وعهد سيفر، بشارع مصغًرا، نموذجيٍّا
أثناء يف أنه إىل بالنظر بالجديدة ليست فكرة وهي املشايف، عىل التخصص طابع إضفاء
املسئولون أعرب ،١٥٢٥ عام يف الرئيس املشفى بمكتب أجريت التي املداوالت إحدى
يف بالتخصص املدينة هذه يف الكائنة املشايف «إلزام يف بإيطاليا االقتداء يف رغبتهم عن
الجرحى، آخر وبعض حدة، عىل النساء املشايف بعض يستقبل بحيث الحاالت؛ استقبال
باألمراض للمصابني وآخر الصغار، لألطفال مشًفى إىل باإلضافة عقليٍّا، املختلني والباقي

املرىض.» بني الفصل يجري وهكذا والتناسلية، الجلدية
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بكل الحمقى، اكتشاف السياق، هذا يف الخريي، العمل تيار أنصار استطاع وهكذا
كما ليلتقيا، الخريي العمل ومحبو الجنون ُخلَق لقد وقيود. زنازين من بهم أحاط ما
الناشئة. الرومانسية قبل ما حقبة شكل حددت التي إليونور قصة ذلك عن تكشف
تور؛ أديرة أحد من إليونور إخراج — األب مع باالتفاق — قرر الذي طبيبها إلينا يتحدث
حجم أصف أن أستطيع «لن [ُغْلَمة]. الرحمي» «االهتياج ب إلصابتها احتجازها تم حيث
[…] واليأس والجريمة السخط يسكن حيث املنزل؛ هذا دخول عند تملكني الذي الرعب
وهذه والغائرتني، الزائغتني العينني ِلهاتني يا للغاية! ومخيف ا جدٍّ قبيح مشهد من له يا
املتدلية الشفاه وهذه الباهتتني، املرتهلتني الوجنتني وهاتني الشاحبة، الصفراء البرشة
األسنان وهذه نتنة، رائحة منه تنبعث الذي املزبد الفم وذلك البنفسجي، اللون ذات
أن أيمكن البشاعة! لتلك يا املجمل يف واملشوه! املحني القوام وذلك املتخلخلة، السوداء
ُمَكلَّف بأنني الرئيسة أبلغت حني […] مفاتن؟ وتمتلكني جميلة ما يوًما ُكنِْت أنِك أظن
يبدو األمر ولكن املسئول، سأكون إنني يل قالت منزلها، إىل إلعادتها إليونور باصطحاب
الرتتيبات هذه من الرغم عىل وأنه مسقوفة، عربة يف بالسالسل تَُقيد لم ما مستحيًال، لها
شنيعة فضيحة وإثارة واضطرابات بلبلة إحداث يف املخيفة برصخاتها إليونور تتسبب قد
إليونور، تقييد وسيلة بخصوص أما يشء. لكل العدة أعددت بأنني أجبتها الطريق. يف

بذلك.»1 أسمح فلن
الخري، محبي شفقة أثار ما أكثر هما والقيود االنفرادي الحبس زنازين فظاعة
عام يف الصادر القرار ذلك نص يف ورد كما األمر، بهذا تأثرت القديم النظام عدالة حتى
العام النائب ِقبل من البالط إىل املوجه التنبيه عىل «بناءً روان: برملان محكمة عن ١٧٨١
ومن للبرشية، وإيالًما إذالًال األمراض أكثر أحد يُعد الجنون أن أوضح والذي للملك،
عنًفا الوسائل أشد إىل اللجوء يتطلب الرحمة، إىل يحتاج ما بقدر املرض هذا فإن ثم،
املليئة الزنازين تلك تأتي هنا ومن له. املصاحبة الغضب وفورات الهياج نوبات لوقف
املختلون بالطبع [املقصود غالبًا املجنون يقايس حيث الحديدية والقضبان بالجنازير
تستوجب التي الجرائم من أيٍّ يف مذنبًا يكون أن دون تقريبًا نفسها العقوبات عقليٍّا]،

التعذيب.»
يف موجودة كانت التي عقليٍّا، املختلني من األخرية املجموعة نقل عملية أتاحت لقد
١٧٨٥؛ أبريل من والعرشين السابع يف للتسول، بوليو مستودع إىل بكاين، املجانني برج
عقليٍّا. املختلون يعانيها التي وويالته السجون عالم شناعة اكتشاف إلعادة الفرصة
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بإحدى البداية يف يتعلق األمر كان بالطبع، امَلْشئُوم. الربج هذا تدمري أخريًا تقرر ثم
هذا ولكن املوقع)، هذا يف محاكم إنشاء املقرر من كان (حيث العامة التعمري عمليات
بشأن الفائت العام يف كتب الذي بالحاكم بدءًا الجميع، قلوب يف الرعب ينرش كان الربج
ينبغي ال ولكن الحياة، مدى املختل هذا سجن يجب أنه «أرى قائًال: قاتل مجنون حبس
من أسوأ يل يبدو عذاب من هناك سيالقيه ما ألن شاتيموان؛ برج يف ذلك يكون أن
أحد يف لنا رَوْوا َمن هم كانوا املارشالية ضباط بأن القول يجدر املرة وهذه املوت.»
الكامنة؛ بدوافعها كاملة دراية عىل بالفعل كانوا التي والتفصيلية الدقيقة املحارض تلك
أكثر لنا ُفِتَحت البداية، «يف الربج. من اآلخر، تلو واحًدا عقليٍّا، املختلني استخراج وقائع
هذه إحدى من خرجت ثم الربج، وسط يف املوجودة الشقق إحدى يف خشبية حجرة من
سقطت قد وكانت تماًما، عارية كانت لقد […] جيدون جان ماري املدعوة الحجرات
ثم استطاعتنا، قدر اتفق كيفما ألبسناها الوقوف. بإمكانها يكن لم ولذا الربج؛ أعىل من
مفروشة نقل َعَربة يف ووضعوها الغرض لهذا يَىص ِخصِّ حرضوا الذين الشيالون حملها
الحجرات هذه من أخريات سجينات خمس أُخِرَجت ثم الستقبالها.» وُمَعدة بالقش
السميكة، الربج جدران بزوايا املوجودة التجاويف ثنايا «ويف النقل. عربات يف وُوِضعن
عقليٍّا، مختلني ثالثة كانوا بإخراجهم.» وقمنا املدعوين أولئك وجدنا نفسها، الغرفة يف
عاريًا هائًجا، مجنونًا كان عاًما. عرشين منذ مسجون وقوي طويل «رجل بينهم من
القفل كرس تعني أنه لدرجة للغاية طويل زمن منذ الباب له ُفِتح قد يكن ولم وخطًرا،
نيقوال املدعو املذكور، الجدار ُسْمك داخل ووجدنا، املدينة أسوار تسلقنا ثم […] واملزاليج
متآكًال. فخذه من جزء وكان رثٍّا قميًصا مرتديًا القش عىل راقًدا — مجنونًا — ديشان
والرعب والعفن للعدوى حقيقي وعاء داخل وجدنا عينه، الجدار من آخر موضع يف
ال سحيق عمق إىل نزلنا ثم العربات. إىل ونقلهم حملهم أيًضا جرى الذين […] املدعوين
قدًما، ثالثني عن يزيد ارتفاع عىل حديدية بقضبان مزود شباك عرب إال الضوء إليه يتسلل
كان الذي فيليب، املدعو الربج هذا أسس داخل املصممة الزنازين إحدى من وأخرجنا
مسجونًا الرجل ذلك كان الجدار. إىل مربوطة حديدية بسالسل قدميه تقييد جرى قد
ساقاه تكن ولم الضوء، تحمل يستطيع يكن لم عاًما، عرش ثالثة منذ الزنزانة هذه يف
«… العربات إحدى يف ذكرهم السالف كالباقني ُوِضع وقد حمله. عىل تَْقَويَان الضعيفتان
مروعة «قرحة والعار. للخزي إثارة األكثر ربما، متوقع هو كما بيسرت، مؤسسة كانت
سباستيان لويس تعبري حد عىل ومتقيحة»، وعميقة كبرية قرحة السيايس، الجسم يف
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أقول بيسرت، إىل للذهاب الشجاعة واتتنا «لقد ُكتيبًا. مريابو لها خصص وقد مرسييه.
ولكنني نفسه، الوقت يف وسجن مشًفى بيسرت أن كالجميع أعلم كنت […] الشجاعة
من انتهينا الجرائم.» إلنتاج أُنِشئ والسجن األمراض لتوليد بُنَِي املشفى أن أجهل كنت
املضطربة للعقول معرض باألحرى «هذا املجانني: هم وها التناسلية، باألمراض املصابني
القادمون […] عقليٍّا املختلني هؤالء شفاء يف حقيقي تفكري ثمة حيث مشًفى؛ وليس
آلخر، وقت ومن الحمقى: من الصاخب الحشد هذا عىل عشوائية بصورة يُطَلقون الجدد
ستة يدفع ألْن مستعد فظ أول عىل والدهشة للغرابة مثرية كوحوش عرضهم يجري
االستالب نوبات تدهورت إذا نندهش أن أيتعني مماثلة، معاملة إزاء لرؤيتهم. قروش
الهياج؟ ذروة إىل تصل بحيث الشديد الغضب من نوبات إىل وتحولت الطفيفة العقيل
التسلية هذه بمثل السماح يتم أن املجنون؟ حيال سخط انتابنا إذا نندهش أن أيتعني
أمة يف عنها التغايض يجري أن ولكن تصديقه، يصعب أمر لُهو متحرض، بلد يف املؤملة
تصوره يمكن ال ما فهو الفرنسية، كاألمة بها، للغاية وفخورة بإنسانيتها تماًما مقتنعة

أبًدا.»2

… عقليٍّا باملختلني التحكم بطرق املتعلقة التعليمات

الجربي االحتجاز ودور العامة املشايف داخل عقليٍّا املختلني من متزايد عدد وجود أصبح
الصعيد عىل وإنما األيديولوجي، الصعيد عىل ليس مشكلة، يطرح التسول ومستودعات
عملية ينظم خاص قانون إىل امللحة وبالحاجة الجماعي بوجودهم املتعلق العميل

تأديبية؟ أماكن يف يوضع فِلم مريض، عقليٍّا املختل بأن سلمنا إذا احتجازهم.
بعنوان بحثًا نرش حني ١٧٧٠ عام صيته ذاع طبيب — دوفور إف جيه أََكبَّ
تقيص عىل — بالخلل» تصيبها التي واألمراض البرشي اإلدراك عمليات حول «دراسة
وذلك العاثر»،3 الحظ أو البرشية األهواء «ضحايا احتجاز وهي أال محددة؛ مسألة
مشًفى بإنشاء دوفور نادى بباريس. الرئيس املشفى حريق إثر جديدة حلول يف بتفكريه
التهوية جيدة وأماكن التنزه، يمكنهم حيث ُمَسيََّجة وأرايض واسعة، غرًفا يحوي خاص،
عن النقاهة طور مرىض فصل رضورة مع مريض لكل ورسيًرا النقي، الهواء الستنشاق
التي املشايف، حول التحقيق لجنة الرأي وافقته وقد العالج. يتلقون زالوا ما الذين املرىض
تقتيض املعاقني هؤالء «بعض بريان: دي لوميني تولوز أساقفة رئيس بقيادة أُنشئت
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بعض يف الرصع ومرىض بل عقليٍّا، واملختلني املجانني مثل احتجازهم، العامة املصلحة
الغرض.» لهذا املخصصة الدور يف أو املشايف يف إيداعهم يتم أن فينبغي األحيان.

ودور املدنية املشايف عىل والدائم العام للتفتيش هيئة ١٧٨١ عام يف تأسست
الطبيبان هما مساعدان له وُعنيِّ كولومبييه، الدكتور إىل بها وُعِهد الجربي. االحتجاز
يف األوضاع لتفقد حقيقية بجولة القيام إىل كولومبييه بادر ما ورسعان وتُوريه. دوبليه
الرسوم عىل واطَّلَع يشء، كل رأى فرنسا. أرجاء يف التسول ومستودعات العامة املشايف
املختلني إىل الرعاية بعني ناظًرا للمنشآت، املؤسف بالوضع هوادة بال وندد التخطيطية،
الظروف وتحسني جديدة، أبنية يويصبإنشاء مكان كل يف بدأ الخصوص. وجه عىل عقليٍّا
بدءًا أحد، ال بذلك؟ للقيام الالزمة املالية اإلعانات هي أين ولكن، واملعيشية. الصحية
إىل أرسلوها مذكرة يف فريان، بكلريمون العام املشفى مديرو كان املال. يملك بالدولة،
منظر عن تكشف الحالية «الحجرات أن أقروا َمْن أول هم ،١٧٨٦ يونيو يف العام املراقب
املختلني من عرشة إال يسع املكان يكن لم وبينما قذرة.» لحيوانات مخصص ملكان ر ُمنفِّ
قادًرا املشفى يعد و«لم األقاليم مختلف من القادمني املختلني من بالكثري ازدحم عقليٍّا،
مذكرتهم املديرون واختتم املزري.» الوضع هذا وسط البؤساء لهؤالء املساعدة تقديم عىل
طي وأرفقوا جديد، مبنًى تشييد أجل من متواضعة، كانت ولو حتى مالية، إعانات بطلب
واسعة، وأفنية جديدة، حجرة ٢٢» سيشمل الذي املبنى لهذا الهنديس املخطط خطابهم
عىل الرد عناء حتى نفسه أحد يكلف لم بروان، التسول مستودع يف وحمامات». ومالعب،
يجد أحيانًا املفتش كان بالذبابة». الهائلة، «بمرشوعاته مقارنته تمت الذي كولومبييه
كانت مبانيه «ولكن بشارتر، العام املشفى حال هي كما جيدة. بصورة ُمدارة املؤسسة

االنهيار». وشك عىل
بصدور رسميٍّا قالبًا اتخذت مشكلة يطرح ما دائًما عقليٍّا املختلني احتجاز كان
عىل والعمل املجانني يف التحكم أجل من اتباعها يجب التي الطريقة حول «تعليمات
نرش تم الحكومة. من أمر عىل بناءً ١٧٨٥ عام يف لهم» املخصصة املصحات يف شفائهم
إىل (بالنسبة العامة اإلدارات يف واسع» نطاق «عىل صفحة، ٤٤ من املكون املنشور هذا
خاص. نحو عىل بالجنون العامة السلطات تكفل ميالد شهادة يعد وهو الحقبة)، تلك
التايل: النحو عىل الغري ومساعدة الخري بحب املتعلقة الكلمات بعض املقدمة يف نقرأ
واألشد ضعًفا األكثر لألفراد الرعاية وخدمات الكاملة الحماية بتوفري املجتمع «يلتزم
إال الشفقة، يثريون كانوا «إذا عقليٍّا. املختلون — األطفال إىل باإلضافة — وُهم بؤًسا.»
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البشعة للعالمات املؤلم املنظر لتجنب عنهم االبتعاد إىل نميل — التعبري جاز إذا — أننا
ولكنها فرنسا، يف املصحات تضاعفت عقلهم.» غيبة يف وأجسادهم وجوههم عىل املوسومة
جرى إذ […] بالشفقة اإلحساس إرضاء تستطع ولم العام، الذعر من إال تخفف «لم
تفكري أدنى أحد يفكر أن دون الجربي االحتجاز دور يف عقليٍّا املختلني من اآلالف حبس
وكذلك لرشده، تماًما الفاقد الكامل، واملجنون املجنون نصف بني يُخَلط وكان عالجهم. يف
بإبرائهم، لنجدتهم الطبيعة تتدخل لم وما […] الهادئ واملجنون الهائج الغضوب بني

حياتهم.» بانتهاء ستنتهي آالمهم فإن
يرجع وتوجيههم»، ورعايتهم عقليٍّا املختلني إيواء بكيفية «املتعلق األول، الجزء
للحديث تخصيصه وتم دوبليه حرره الذي الثاني، الجزء (أما كولومبييه. إىل فيه الفضل
التي العرص ذلك نظريات بتلخيص فقط اكتفى إذ ابتكاًرا؛ أقل فهو املعالجة، عن
فلَم يُشفى. قد املنزل، يف العالج يتلقى الذي الغني، إن الحًقا.) بالتأكيد عندها سنتوقف
األشقياء، هؤالء الستقبال مخصصة الئقة أماكن وجود الرضوري «من الفقري؟ يشفى ال
مخصص واآلخر: للعالج، مخصص أحدهما: نوعني؛ إىل األماكن هذه تنقسم بحيث
إمكانية دائًما هناك تظل بهؤالء، يتعلق وفيما لألوامر.» يمتثلون ال الذين أولئك الحتواء
مساحات توفري من بد ال بإيجاز، ذلك. يعوق أن ألحد وليس «الطبيعي» الشفاء لحدوث
غذائي نظام وضع مراعاة مع للتنزه، وأماكن وصحية، نظيفة ومباٍن وماء، وهواء، كافية،
والسماح بدقة، منظم مواعيد جدول واتباع اللحوم)، من كثري عىل يحتوي ال (أي مناسب
عدة إىل عقليٍّا الخاصباملختلني القطاع تقسيم وليتم … الصحة ملفتيش اليومية بالزيارات
تابع للتنزه ورواق بفناء محاًطا قسم كل يكون بحيث الواحد، الطابق يف فرعية أقسام
الشاسعة الغرُف الجانبني وعىل واملهاجع، الغرف تكون الزوايا ويف مربع. هيئة عىل له
كما املعتادة). املساحة من بقليل أكرب (وهي مربعة» أقدام «ثمانية مساحتها تبلغ التي
وهنا وأخريًا، وباردة. ساخنة مياه حمامات وتوفري زنزانة، كل يف مراحيض إنشاء يتم
عىل التصنيف بحسب مناطق يف عقليٍّا املختلني وضع يتم ابتكاًرا، األكثر الفكرة تكمن
قسم […] املجانني من املختلفة لألنماط قاعات تخصيص إغفال يمكننا «ال التايل: النحو
بالهدوء، يتَّسمون ممن للمجانني وثالث املجانني، من العنيف السلوك لذوي وآخر للبُله،
طريقهم يف ويسريون الوقت لبعض تدوم صحو بفرتات يتمتعون الذين ألولئك ورابع

الشفاء.» نحو
الفعل ردود أن بيد ،١٧٨٥ عام يف الصادرة «التعليمات» تنفيذ الحكام مهمة كانت
هذه ذ تُنفَّ أن نأمل أال «يجب شخصيٍّا: بريتاني حاكم كتب التشاؤم. يف ُمغِرقة كانت
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ولكن فحسب؛ مجانني أي تقريبًا بها نستقبل ال ألننا ليس بريتاني، مشايف يف التعليمات
إليواء الالزمة املصاريف دفع عىل قادرة غري جميعها االستشفائية املؤسسات هذه ألن
الكالم بروفانس آن بإكس ترينيتيه ال مشفى رؤساء وقال ورعايتهم.» عقليٍّا املختلني
والعمل جهدنا قصارى ببذل ملتزمون «نحن دبلوماسية: أكثر بأسلوب ولكن نفسه،
ما حدود يف لجاللته الخريية املساعي تحقيق يف املساهمة أجل من ومثابرة؛ بحماس
متناولنا يف يصبح كي إرشاًقا أكثر مستقبل يف آملني للمشفى، الحايل الوضع به يسمح
معونات عىل الحصول يف نأمل فنحن الدقة.»4 وبمنتهى حرفيٍّا املقررة القواعد تطبيق
(١٦٠ عقليٍّا املختلني عدد بلغ بينما حجرة ١١٧ إال يوجد يكن (لم جديدة حجرات إلنشاء
الجنون». ضد فعالية األكثر العالج هو ام الَحمَّ أن ثَبََت إذ للحمامات؛ و«قاعة وصيدلية،
وجود يستلزم التعليمات يف عليه املنصوص التصنيف ألن اعرتض َمْن ثمة شريبور، يف
الرواتب أن لوحظ لو، سان يف إدارية. منطقة كل يف واحدة األقل عىل كربى، مؤسسات
يأسف الدار». يف املرىضاملحبوسني لعالج حرصيٍّا بالتفرغ الطبيب إللزام للغاية «متدنية
يف املتقدمني األطباء جميع عند عام «فتور السطور: هذه كتب الذي املوفد الوكيل لذلك
جديرين مرىض من لهم بد ال مختلفة. عالجات وتجربة التعلم عن وتراٍخ قليًال العمر
العالج جانبًا ون ويُنحُّ وجه أكمل عىل بهم لالعتناء األطباء هؤالء يتحفز لكي باالحرتام
مختلفة الفرتة هذه كانت فعاليته.» عدم املرات مئات بأنفسهم عاينوا الذي الروتيني
تقريًرا امللكية اإلدارة موظفي» «كبار أحد فيها يختتم كان التي الحقبة تلك عن بالتأكيد
من املقدمة املوارد تظل «سوف التالية: السطور يكتب إذ لآلمال؛ املخيبة التقارير تلك من
االكتشافات غالبية مصري سيكون وهكذا كان هكذا اإلطالق، عىل تأثري أي بال الحكومة

املستنرية.» القرن وفلسفة اإلنسانية إليها توصلت التي
غري حماًسا بمارسيليا الزار سان مشفى رؤساء أظهر هذه، األمل خيبة مقابل
وعينوا الحكومة»، خطط يف اإلمكان قدر االنخراط يف رغبتهم عن «معربني اعتيادي:
األخرى والعالجات الحمامات «وكانت جنيه. ٣٠٠ براتب الدار خدمة يف طبيبًا عام ملدة
وفيات عدد انخفاض عن الجهود هذه أسفرت أخريًا، تكراًرا.» أكثر بشكل توصف
مما ١٧٨٦؛ عام يف عليه كان عما حالة عرشة اثنتي بمقدار ١٧٨٧ عام يف عقليٍّا املختلني
خروج حالتي كل مقابل السابق، ففي عظيًما. إنجاًزا املشايف رؤساء نظر وجهة من يَُعد

وفاة. حالة هناك كانت املشفى، من
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عليها وفرضالرقابة الجربي االحتجاز دور عىل السيطرة

أزمة شهدت التي السنوات تلك خالل األقاليم، حكام وظيفة استمرار عدم من الرغم عىل
تنظيم إىل سعت امللكية اإلدارة حتى اإلصالح. نحو متجًها السائد الفكر ظل حادة، مالية
الواقع، يف املختوم. الخطاب وهو العام: الرأي حمالت يف ُمستهَدًفا يُعد كان ما أكثر
النقاد يهم يكن ولم عرش، الثامن القرن خالل عجيب بشكل امَلَلكية األوامر تضاعفت
سجناء أحد — لنجيه كتب العائالت. طلب عىل بناءً أسايس بشكل صادرة كونها كثريًا
آفة إنه املختوم، الخطاب هذا أمر «غريب قائًال: ١٧٨٣ عام يف — السابقني الباستيل

مرص.» يف كالطاعون تماًما اململكة، هذه
بني حقيقية حرب ساحة بمنزلة بالفعل أصبحت التي املسألة هذه معالجة بغية
— بروتوي بارون أرسل الخاص؛ الحبس ظاهرة عىل والسيطرة والربملانيني، املفكرين
للرشطة، العام والقائد اململكة حاكم ِمن كلٍّ إىل ،١٧٨٤ مارس يف — امللكي الديوان وزير
جديد من برزت نفسه، الوقت ويف َمَلكية.» أوامر بموجب املسجونني بشأن «منشوًرا
ملكي. أمر عىل بناءً ُسجنوا الذين األشخاص قضايا الوزير راجع عقليٍّا. املختلني مسألة
أنه يف شك أي لدي ليس للغاية. بعيدة فرتة إىل تعود االعتقاالت هذه بعض أن «سرتون
والتمييز الضوابط، بعض وضع الوزير اقرتح الكثريين.» رساح إلطالق الوقت حان قد
أولئك عقليٍّا، املختلني املساجني يضم األول «النوع املحبوسني: من أنواع ثالثة بني
سخطهم يشكل الذين أولئك أو طبيعية، حياة ممارسة من العقيل خللهم حرمهم الذين
ولألسف، تتغري، لم ذاتُها هي حالتهم أن من التأكد فينبغي غريهم. عىل خطًرا وهياجهم
قد أو للمجتمع، أرضاًرا تسبب قد حريتهم أن طاملا حبسهم سيستمر الحالة هذه يف
ينقسمون الذين الجانحون، ذلك بعد يأتي إليهم.» بالنسبة منه فائدة ال إحسانًا تَُعد
أن املالحظ الجديد ومن ضدهم. قضائية أحكام من صدر ملا وفًقا فئتني إىل بدورهم
من بها يحظون بدءوا التي األهمية عىل دليًال يُعد مما البداية؛ يف ذُِكُروا عقليٍّا املختلني
للرشطة العام والقائد الحكام املنشور هذا ألزم ذلك، إىل باإلضافة العامة. السلطات ِقبل
تحديُد فصاعًدا اآلن من لزاًما وأصبح شخصيٍّا. املختلفة الجربي االحتجاز ُدور بتفتيش
الذهني، االستالب بسبب للحجر امُلرشحني األشخاص إىل «بالنسبة الجانحني. حبس مدة
قضائي حكم هناك كان إذا إال امللك) (أوامر باألوامر يُؤَخذ أال والحذر القانون يقتيض
تسبق التي اإلجراءات مصاريف دفع عن تماًما عاجزة العائالت كانت إذا إال بالَحْجر،
تؤكد التي بالدالئل وُمثبتًا معروًفا الجنون يكون أن يجب الحالة هذه يف ولكن الحجر.

ذلك.»
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إجراءات تعزيز إىل إال تؤدِّ لم وإن حتى األهمية، من كبري قدر عىل الخطوة هذه تَُعد
للجنون القانوني الوضع بالَحْجر الحكم يوطد الحذر. من عالية بدرجة بالفعل تتسم
بني التمييز من تمنعه لدرجة العقل ضعيف شخص «حالة باعتباره تعريًفا ويمنحه
فهناك الجنون؛ درجات بني يفرق القانون فقه أن بيد أفعاله».5 يف والصواب الخطأ
يقر الذي الَحْجر إن املطلق». والجنون فرتات، عىل يأتي الذي والجنون العابر، «الجنون
باندفاع. دعواه إقامة أو تروٍّ بال به الحكم يتم أن يمكن ال قانونيٍّا الجنون حالة بثبوت
األمر ألن نظًرا الدعوى؛ هذه إقامة حيال والحيطة التحفظ بمنتهى نتعامل أن «ينبغي
باإلضافة ضوابط.»6 من يستتبعها وما الطفولة مرحلة إىل ناضج إنسان بإعادة يتعلق
عن عاجًزا الشخص يجعل بََله عليه يُطَلق العقل يف ضعًفا «تعني الجنون دعوى أن إىل
فرتات، عىل الجنون يصيبهم الذين باملجانني يتعلق فيما أما والرش».7 الخري بني التمييز
هذه تفعيل سيتم كيف نتساءل: أن يبقى الصحو. فرتات خالل عليهم يُحَجر أال فيجب
الواقع؟ أرض عىل أيًضا) واملايل بل فحسب اإلداري الصعيد عىل (ليس الشاقة اإلجراءات
الضعف، مواطن من العديد عن يكشف نادًرا أمًرا الحجر دعاوى تظل سوف الحقيقة، يف
أول هم القضاة وكان الجنون. بإقرار يقوم الذي هو الطبيب وليس القايض أن أبرزها
أو كتومني كانوا إذا ما حالة يف مجدية غري عليهم للُمدََّعى استجواباتهم بأن اعرتفوا َمن

البارد». «الهوس ب مصابني أو مجادلني» «مجانني
الثاني النصف خالل التضاعف إىل نزعت فقد الطبية، بالشهادات يتعلق فيما أما
أكثر متزايد بشكل تُرَفق بدأت ولو حتى إجبارية، تكن لم ولكنها عرش، الثامن القرن من
وجهة من الشهادات، هذه كانت ولقد بالنقل. أو باالحتجاز تطالب التي بالعرائض فأكثر
يف إليها التوصل تم التي النظرية اإلنجازات إىل بالقياس اإليجاز شديدة الطبية، النظر
منها أكثر جسدية السوداوية من حالة يف لنا بدا برتراند املدعو بأن «نشهد العرص. هذا
بدهشة ممزوجة ولكنها كبري، حد إىل صحيحة أسئلتنا عن إجاباته كانت وقد معنوية،
— رينيل رينيه املدعوة بأن «نقر .(١٧٨٦) البََله» من حالة عن ينم مما وارتباك وحرج
األذى من الكثري لها سببت دموية بثورة مصابة — عاًما ٢٠ حوايل العمر من البالغة
الطبية الشهادة أن نجد وهكذا .(١٧٨٦) الحيوانات» أذهان عىل أثرت لدرجة لشخصها
أو بالهوس» «مصاب غرار عىل بعبارات مصحوبًا سلوكية لحالة إثباتًا تكون ما غالبًا

تماًما». العقل «مختل
ظل يف جدوى دون (ولكن الشبهات فوق امللكي األمر وضع بروتوي منشور أراد
التفتيش عمليات أن بيد عرش.) الثامن القرن ثمانينيات يف سائًدا كان الذي السيايس املناخ
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دور يف املحبوسني (والجانحني) عقليٍّا للمختلني الكبري العدد عىل الضوء باألحرى سلطت
أصدر فرساي قرص أن لدرجة قضائي، قرار أو ملكي أمر دون من الجربي االحتجاز
ودور واملشايف املختلفة الدينية الدور يف «بالتحقق الحكام إىل أوامر ١٧٨٦ عام يف
قضائي.» قرار أو ملكي أمر دون من امُلحتَجزين األشخاص حاالت من الجربي االحتجاز
اتفاقات عىل بناءً تتم التي االحتجاز حاالت حيال بالفعل القلق الحكام عىل كان بالطبع،
«من ُمكلَّفني أنفسهم وجدوا وقد هم ها ولكن الجربي، االحتجاز ودور العائالت بني
رصامة (األكثر ونوابهم الحكام اكتشف الحقيقية، التفتيش زيارات خالل امللك». ِقبل
هناك كان أنه فيه شك ال مما الجربي. االحتجاز لدور الخفي الوجه أيًضا) وتشدًدا
الدينية االحتجاز دور يف إليهم يُنظر كان الذين بالجانحني يتعلق فيما قانوني فراغ
مختلًفا شيئًا يقولون إجماًال) (نساء الشأن أصحاب يكن ولم «متطوعني»، باعتبارهم
بعض لتقويم الدار هذه إىل طواعية أتت «لقد الحاكم. عن املوفد الوكيل يستجوبهم حني
تلك دخلن كثريات العالم.» يف ارتكبتها التي اآلثام عن وللتكفري الخاطئة السلوكيات
جميعهن ليس حريتهن. استعادة إىل اآلن يَتُْقَن ولكنهن األخ، أو للوالد طاعًة الدور
فإن ذلك، ومع إصالحية. يف امُلحتَجز الجانح بوضع أشبه وضع إزاء هنا نحن بالطبع.
يتم يكن لم امللكية، اإلدارة نظر يف شك موضع بالفعل يَُعد كان الذي «الطواعية»، رشط

األمر. حقيقة يف كثر وهم عقليٍّا، باملختلني األمر يتعلق عندما إليه التطرق
الخريية للجمعية التفتيشية زيارته خالل أفرانش لبلدية املوفد الوكيل اكتشف
ُمحتَجزين املختلني من ثمانية بروتوي) منشور صدور (قبل ١٧٦٨ عام يف ببونتورسون
الحاكم إىل املوفد الوكيل بعث وقد العائالت. طلب عىل بناءً مبارشة أُودعوا وقد بالدار
يف البقاء يمكنهم كان إذا ما تقرير والوزير سيادتكم «عىل التايل: النحو عىل بمذكرة
الوضع يكن لم املنشور، صدور تاريخ بحلول ملكي.» أمر دون الجربي االحتجاز دار
الحاكم بني الخالف احتدم كيف رأينا أن سبق لقد اإلدارية. كاين منطقة يف حاًال أفضل
عددهم البالغ النزالء إجمايل بني من ،١٧٨٥ عام يف بكاين. سوفور بون دار ورئيسة
قضائي حكم وال ملكي أمر دون من احتجازهم جرى الذين أولئك عدد بلغ شخًصا، ٢٤
املخبوالِت هؤالء أن من بنفسه الحاكم َن تيقَّ وعندما عقليٍّا. مختالت جميعهن نزيلة، ١٢
ملاذا الرئيسة سأل عاًما)، عرش خمسة منذ محتجزات كن منهن (ثالث بالفعل مجنوناٌت
من يخلو ال بأسلوب الدار، رئيسة وأجابت هؤالء. بخصوص ملكي أمر أي يوجد ال
بهذه يتعلق فيما العائالت غري جهة أي من أوامر تلقي املعتاد من «ليس قائلة: الوقاحة،

األشخاص.» من النوعية
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حرض صباًحا، الثامنة الساعة تمام يف ،١٧٨٤ ديسمرب شهر من والعرشين الرابع يف
الدير رئيس األب من وطلب جارنييه. مينيل دير إىل مفاجئ بشكل جرانفيل حاكم نائب
تم قد كان ثمانية : مختالٍّ ١٢ ضمنهم من نزيًال، ١٤ هناك كان السجالت. إليه يحرض أن
عقليٍّا املختلني من جميعهم — اآلخرون الستة أما ملكية، أوامر بموجب الدير يف إيداعهم
جميًعا. بهم االلتقاء املوفد الوكيل أراد وترتيبها». العائلة «باتفاق هنا ُوضعوا فقد —
مجانني املجانني أن تبني واحًدا. واحًدا واستجوبهم غرفتهم إىل إرشاده يتم أن طلب
الجذع، «عاري وثالث املالئكة، إىل يتحدث وذاك الليل، يف األرواح تعذبه فهذا بالفعل؛
عىل الزيارة استمرت واحدة». عقل ِبذرَّة يتحىل وال كالحيوانات ورجليه يديه عىل يميش
عن للكشف جاهًدا املوفد الوكيل وسعى والدقة، واألمانة الضمري يقظة من النحو هذا
الحال هي كما االحتجاز، عملية جدوى يف للتشكيك مدعاة يكون قد املنطق من بصيص

األخرى. األماكن بعض يف أحيانًا
الحاكم، إىل لو بسان املوفد الوكيل أرسل فقد اإلدارية، كاين بمنطقة يتعلق فيما أما
بون دار يف امُلحتَجزين األشخاص لدى العته أو الجنون «فحص محرض ،١٧٨٦ عام يف
بني من باملدينة.» الرئيس املشفى ويف كاين] يف مثيله عن مختلف منزل [وهو سوفور
بادئ مونرتابو. دي اآلنسة إىل املوفد الوكيل أشار باملشفى، امُلحتَجزات األربع املختالت
ثم بشأنها. قضائيٍّا حكًما وال ملكيٍّا أمًرا يحمل مختوم خطاب هناك يكن لم بدء، ذي
أن تبني وأخريًا املوفد. الوكيل إليها وجهها التي األسئلة عىل شديدة بعقالنية أجابت إنها
لحرمان الكفاية فيه بما شديًدا «ليس االحتجاز دار إيداعها إىل أدى الذي العقيل االختالل
هناك، وضعها الذي شقيقها، يتقدم أن من بد ال وكان حريتها». من الشابة الفتاة هذه
لو سان بدار املوفد الوكيل أشاد املقابل، يف حر. نُُزل يف إيداعها يتم أن أو الستعادتها
سوفور بون راهبات بها ترعى التي بالطريقة انبهرُت «لقد شديًدا. إعجابًا بها وأُعِجب
ومعالجتهن. بهن باالعتناء تقمن وكيف إليهن بهن ُعِهد اللواتي املجنونات الست الفتيات
هذه تشجيع عىل اإلدارة تعمل أن ويجب اإلقليم. يف ثريٍّا مورًدا املماثلة الدور تشكل
لها يتسنى حتى مواردها لزيادة الالزمة اإلمكانات كافة وتوفري االحتجاز، دور من النوعية
الراهبات هؤالء أن أظن مشابهة. أمراض من يعانون الذين املحرتمة العائالت أبناء قبول
املساكن من يكفي ما لديهن ليس ألنه نظًرا املرىض؛ من املزيد استقبال يف يرغبن ال
ويف األصحاء.» األشخاص رعاية من أكثر تكلف املرىض أولئك رعاية وألن املزيد، إليواء
غري الوجود بشأن الحاكم إىل تقريًرا بشريبور املوفد الوكيل كتب ،١٧٨٥ ديسمرب ٢١
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إرضاءً املرأتني هاتني «استقبل الذي العام املستشفى يف املخبوالت من الثنتني القانوني
وأحال وضعهما.» يجب أين تدريان، ال زالتا وما تدريان، تكونا لم اللتني لعائلتيهما
مزيًدا يطلب وأرسل اهتماًما وأبدى قلقه عن أعرب الذي قرصفرساي إىل التقرير الحاكم
من الرغم عىل برسعة، املراسالت عىل ترد اإلدارة كانت العرص، ذلك يف التوضيح. من
يف إال نكن لم أننا بدليل ركوب، كوسيلة الخيل وامتطاء بالريشة الكتابة زمن يف كنا أننا
توقع املمكن من «أوليس هناك؟ املرأتان وهاتان متى منذ يناير. شهر من الثاني اليوم
أكان فسواء بعد؟» تُستَخَدم لم ربما التي العالجية الطرق إحدى اتباع من جيدة نتائج
املريض وضع تقنني من بد فال الشفاء، يف أمل هناك يكن لم أم العالج فرتة إطالة مقرًرا

الدار. أو املشفى داخل
يخضع أال يجب «املريض األخرى. اإلدارية املناطق جميع عىل عينه األمر ينطبق
الرغم عىل فيه، مشكوًكا الجنون يكون وحني األقاليم. حكام أحد يقول كما عقوبة»، ألي
النزالء مع فردية لقاءات بعقد املوفدون والوكالء الحكام يطالب الرهبان، تأكيدات من
الصغرية، الدور يف بالخدمة يقمن كن اللواتي بالراهبات يتعلق وفيما وجودهم. غري يف
بها أحاطت التي الغموض هالة كشف «استحالة إزاء صربه يفقد بدأ قد املحافظ كان
املختلني معاملة بإساءة متهمة بروبيون األخت هي فها إدارتهن». تفاصيل الراهبات

املكنسة. بعصا املخبوالت إحدى رضبت التي أنياس األخت وكذلك داٍع»، «بال عقليٍّا
الفريري دو اآلنسة كانت العقلية». حالتهم «تحسن املرىضفور بخروج يُسمح وكان
لدرجة ضعيف عقلها «هل ولكن ذهني، بضعف إلصابتها ُمحتَجزة — عاًما ٢٤ —
يتم بدأ فقد الجديدة، االعتقال طلبات عن ا أمَّ البائس؟» وضعها إدراك من تمنعها
بالحجر الحكم أن بدا ولو (حتى قبل ذي عن الحذر من مزيد توخي مع بها الترصيح
كان — كليٍّا مستحدث أمر وهذا — األحيان بعض يف ورق). عىل حربًا غالبًا يظل كان
الكايف الوقت وهو فقط، واحد عام ملدة ملكيٍّا أمًرا يحمل الذي املختوم الخطاب يُمنح
فأصبح التتبع». «إمكانية توفري لزاًما أصبح مكان، كل ويف الجنون. استمرارية من للتأكد
تاريخ بدقة تحدد التي املطبوعة السنوية والكشوف السجالت يف املريض، حالة توثيق
من أكثر إلزاميٍّا أمًرا املذكورة، األوامر عوا وقَّ الذين الوزراء وأسماء امللكية األوامر صدور
امللكي. األمر صدور وراء الدافع تحديد فصاعًدا، اآلن من يتعني، وأصبح مىض. وقت أي
امللكي، األمر صار النهاية)، أنها يعلم يكن لم أحًدا (ولكن القديم النظام عهد نهاية يف
ضمانة أفضل هو مىض وقت أي من أكثر به، ارتبطت التي السوداء األسطورة بعكس

التعسفية. االعتقاالت من للحماية
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العالج» بوظيفة بذاتها تقوم «مشاٍف

كل يف تقريبًا محتجزين عقليٍّا املختلون كان فرنسا، يف القديم النظام عهد أواخر يف
يف ورد ملا (وفًقا بهم خاص احتجاز مكان وتحديد وضعهم تقنني انتظار يف مكان،
وكان األفق يف تلوح اإلصالح مظاهر بدأت .(١٧٨٥ عام يف الصادر «التعليمات» منشور

تفعيلها. دون يحول الذي هو اململكة يهدد الذي اإلفالس شبح
كمنازل بالفعل «املتخصصة» الجربي االحتجاز دور بعض الساحة عىل برزت
يف أََعدَّت التي ميان، سان بلدية حال هي كما للمجانني». «دار إىل للتحول مرشحة
الدار هذه تكون بحيث بريتاني»؛ مقاطعة يف للمجانني دار إلنشاء «مرشوًعا ١٧٨٦ عام
العائالت أبناء أو الفقراء سواء عقليٍّا، املختلني الحتجاز مخصص علماني مأًوى بمنزلة
الدور يف ذويها إقامة تكاليف بالفعل تدفع كانت والتي إقامة، نفقة دفع عىل القادرة
قبولهم يتم يكن لم ألنه غالبًا؛ يعانون هؤالء كان «حيث املقاطعة؛ خارج الكائنة الخاصة
إىل أيًضا الصدد هذا يف نشري املرتفعة». النفقة دفع بإغراء إال الخاصة الدور تلك يف
«الكارنتني» وهو ٌ؛ ُمَعربِّ اسٌم عليه يُطَلق كان والذي ليون، يف الكائن التسول مستودع
لعام التأسيسية الالئحة يف «بيسرت». وهو باألكثر؛ تقليديٌّ اسٌم أو الصحي)، (الحجر
االتجاه عىل التأكيد وجرى عقليٍّا. واملختلني للعاجزين كامًال فصًال املنشأة كرست ،١٧٨٣
الرئيس املشفى انتقده ما وهو األوىل)، مراحله يف املرض كان (إذا للمؤسسة العالجي
شفائهم من امليئوس للمرىض ملجأ مجرد املؤسسة هذه من يجعل أن أراد الذي باملدينة
الرصاعات هذه عن بعيًدا نفسه. الوقت يف للهائجني جربي احتجاز دار إىل باإلضافة
عام يف النور رأى عقليٍّا للمختلني حرصيٍّا مخصص ملجأ إنشاء مرشوع فإن اإلدارية،

8.١٧٨٧
بإصالح يتعلق فيما رأيها إبداء العلوم أكاديمية إىل امللك طلب ،١٧٨٥ عام يف
— تونون ُكلَِّف اللجنة. أعضاء أحد (١٧٢٤–١٨١٦) تونون رينيه جاك وكان املشايف.
كان الذي العلوم، بأكاديمية ثم الطب بأكاديمية وعضو سالبيرتيري، يف األول الجراح
إنجلرتا مشايف لزيارة بالذهاب امللك ِقبل من — الُجَدِريِّ ضد التلقيح أجل من يناضل
،١٧٨٨ عام يف به. يُحتَذَى نموذج أنها عىل أوروبا أرجاء جميع يف إليها يُنَظر كان التي
تونون، سجلها التي املالحظات تحوي باريس» مشايف حول أبحاث «خمسة طباعة تمت
العام القائد إليه نقلها التي املحددة املعلومات إىل استناًدا تونون، أحىص امللك. من بأمر
املشايف نزالء إجمايل بني (من باريس يف ُمحتَجًزا عقليٍّا مختالٍّ ١٣٣١ وجود للرشطة،
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يقم لم تونون أن بيد .١٧٨٧ يناير شهر نهاية يف شخًصا) ٢٨٧٩٩ عددهم البالغ
إلينا، بالنسبة تحديًا بالتأكيد شكَّل مما بأكملها؛ اململكة يف العدد إجمايل بحساب لألسف
املختلني عدد كان ربما أقىصدرجة. إىل والحيطة الحذر توخي مع بخوضه، نقبل ولكننا
الجربي االحتجاز دور يف ٢٥٠٠ وربما التسول، مستودعات شخصيف ١٥٠٠ يبلغ عقليٍّا
نهاية يف وهم — عقليٍّا املختلني إىل نظرنا ما إذا عشوائية أكثر لتقدير وفًقا األقاليم، يف
لهم. مخصص ثابت محل وجود عدم مؤخًرا امللكية اإلدارة اكتشفت الذين — كثر املطاف
وسالبيرتيري. بيسرت باستثناء العامة، املشايف يف إحصاؤهم أيًضا األصعب من لعله بل
من أقل األرجح عىل قليًال، املؤسستني هاتني داخل عقليٍّا املختلني عدد كان وبالطبع،
األقاليم يف الكائنة التسول بمستودعات التحقوا املعوزين املختلني ألن نظًرا شخص؛ ٥٠٠
بالنسبة تونون به قام الذي التعداد إىل إضافة اإلحصاءات، هذه تشري لها. التابعني
يف امُلحتَجزين عقليٍّا للمختلني اإلجمايل العدد بأن: تقول فرضية ترجيح إىل باريس، إىل
وهذا تقدير). أقل عىل شخص ٥٠٠٠ (أو شخص ٥٨٠٠ يبلغ كان ١٧٨٩ عام يف فرنسا
فرنيس مليون ٢٦ إجمايل وسط من عقليٍّا للمختلني الكبري» «االحتجاز إىل أدى ما هو
وكان ،٤٧٠٠ بل ،٤٥٠٠ إىل ١ تبلغ كانت عقليٍّا املختلني نسبة إن أي الوقت؛ ذلك يف
السكان عدد إجمايل بلغ عرش، السابع القرن أواخر يف عرش. الثامن القرن أواخر يف ذلك
ينبغي .٢٥٠٠٠ إىل ١ بالطبع تتجاوز عقليٍّا املختلني نسبة تكن ولم فرنيس، مليون ٢٠
بالقياس دائًما حسابها يجري التي النسبة، هذه أن املقارنة، سبيل عىل مبارشة، نذكر أن
إىل و١ الثانية الفرنسية اإلمرباطورية نهاية يف ١٠٠٠ إىل ١ تبلغ سوف السكان، عدد إىل

الثالثة. الجمهورية نهاية يف ٥٠٠
«إن الجنون: حول اإلنساني خطابه ،١٧٨٥ «تعليمات» سياق يف تونون، يستأنف
لها يُرثَى التي حالتهم إىل الحكومة أنظار ه َوجَّ بالهياج املصابني للمجانني امُلحزن الوضع
املجانني، هؤالء ييسء أن من مخاوف هناك كانت فقد الرعاية. بعني إليهم تنظر وجعلها
قدرتهم استغالل خارقة، بقوة األوقات بعض يف وتمتعهم عقلهم من حرمانهم ظل يف
ثم ومن األشكال، من شكل بأي أنفسهم يؤذوا أال عىل الحرص ينبغي كان ولذا وقوتهم؛
االجتماعي. الواجب هذا أداء عاتقنا عىل أخذنا ولقد احتجازهم، من مفر هناك يكن لم
إذا مما التأكد األخري هذا عىل لزاًما كان املجتمع، من املجانني نقتطع أن قبل ولكن
إىل اضطررنا املمكنة، الوسائل كل استنفدنا أن وبعد ال. أم للشفاء قابًال مرضهم كان
هذا حريته.» من املواطنني أحد حرمان يقتيض الذي املؤسف الحل عىل باملوافقة السماح
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التحكم أجل من اتباعها يجب التي الطريقة حول «تعليمات صدور تال الذي الخطاب
جديًدا اعتباره يمكن ال لهم»، املخصصة املصحات يف شفائهم عىل والعمل املجانني يف
قائًال: كتب القريب. للمستقبل وعميقة جوهرية رؤية إليه أضاف قد تونون يكن لم إذا
مساعدة»، «وسائل إال اآلخرين املرىض إىل بالنسبة تمثل ال التي املشايف ملباني خالًفا
تتم أال يجب إذ […] للعالج وسيلة نفسها هي «تمثل املجانني إىل بالنسبة املشايف فإن
يكون التي األوقات يف بإمكانه، يكون أن وينبغي العالج، فرتة خالل املجنون مضايقة
إىل والذهاب الرواق، يف والتجول حجرته من الخروج واإلرشاف، للمراقبة خاضًعا فيها

لحالته.» تبًعا له واملناسبة عنه ترسي التي التمارين وممارسة والرتيض اْلُمتَنَزَّه،
من كلمة كل إسكريول سينقل كيف سنرى … العالج بوظيفة بذاتها تقوم مشاٍف
السنوات خالل سابق. مرجع أي إىل إشارة دون ولكن نفسه، إىل وينسبها االقرتاح هذا

النشأة. طور يف بالفعل يس املَؤسَّ النفيس الطب كان القديم، النظام عهد من األخرية
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األول الفصل

الصفر نقطة إىل العودة وإما الثورة إما

غرار عىل — ١٧٨٩ مايو من الخامس يف اندلعت التي — الفرنسية الثورة اشتهرت
مرحلة تأريخ يف البحث حاولنا فإذا املايض». صفحة «طوت بأنها األخرى، الثورات جميع
للنظام اإليجابية اإلنجازات عن — الحايل عرصنا وحتى — اليعاقبة بعد وما اليعاقبة
يف مريابو َمه عمَّ الذي نفسه، القديم» «النظام مصطلح إن بل شيئًا. نجد فلن القديم،
عىل إليه يُنَظر كان وَرْجعيٍّ ظالمي مجتمع إىل يشري إذ تحقرييٍّا؛ تعبريًا يُعد ،١٧٩٠ عام
شمس سطعت فقد الرئيس، موضوعنا عن نحيد ال وحتى واملظالم. للتعسف مرتٌع أنه
اإلنسانية اإلصالحات رياح ربما معها تحمل طويل، وطبي اجتماعي ليل بعد ،١٧٨٩
لم عرش، السادس لويس عهد نهاية يف بدأت التي اإلصالحات أن نجد وهكذا الواسعة.
أيًضا، وُحِجبَْت بل بدأت) قد بالكاد كانت (بينما األحداث بفعل فحسب إلغاؤها يتم
الخريي العمل إنتاج يمكنها كان وحدها الفرنسية فالثورة التاريخ. من أُسِقَطْت وكأنها
أن والتضامن، بالتقدم الحافل التاريخ ذلك الفرنيس، للتاريخ يكن لم وهكذا اإلنساني.

وبفضلها. الفرنسية الثورة بزوغ مع إال يبدأ

امَلَلكية األوامر إلغاء

فيما ُعِقَدت التي اإلقليمية الجمعيات جلسات يف كما والشكاوى، التظلمات دفاتر يف
املكانة وهي كبرية، مكانة العامة املساعدة مسألة احتلت و١٧٩٠، ١٧٨٧ عامي بني
املزري الوضع الجميع استنكر عقدين. منذ والسلطات العام الرأي حركت التي نفسها
بالفعل املاثلة للفئات مآٍو إلنشاء تقريبًا مكان كل يف مطالب هناك وكانت للمشايف،
والصم واملكفوفني، املهجورين، واألطفال األيتام، السابقة: اإلصالح مرشوعات جميع يف
الفئة لهذه منفصلة مآٍو بتخصيص التظلمات بعض طالبت … عقليٍّا واملختلني والبكم،
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الذين عقليٍّا املختلني ومعالجة استقبال فيها يجرى دار محافظة كل يف «فلتُنَشأ األخرية:
يف العوام) (أي الثالثة بالطبقة الخاص (الدفرت املجتمع» عىل خطًرا وجودهم يشكل
املختلني مسألة عىل تفصيًال أكثر بشكل القليلة الدفاتر بعض وركزت تروا). إقطاعية
لقهرمانية التابع باإلكلريوس الخاص الدفرت نجد املثال، سبيل فعىل غريها. دون عقليٍّا
للمصابني وأخرى العقيل بالهياج للمصابني مؤسسة بإنشاء يطالب أوفريني، يف كلريمون،
لحالتهم تبًعا اإلعاشة متطلبات عىل الالزم، العالج مع املرىض، فيه «يحصل بالرصع،
والجراحني باألطباء «مزودة املؤسسات هذه تكون بأن مطالبات هناك كانت كما امُلؤثِّرة».
اإلشارة دون — ونقلت نفسها القضية بهذه األخرى الدفاتر بعض اهتمت املتعلمني».
مبارشة املنشور هذا من استلهمت أو ،١٧٨٥ «تعليمات» يف ورد ما — األصيل املرجع إىل
قبل ذي من جدية أكثر بصورة املشايف يف «سنهتم التايل: النحو عىل واآلراء املبادئ بعض
الخناق نضيِّق حني به، القيام ينبغي ما كل فعلنا أننا نظن فنحن املهووسني. شفاء بفن
ظانني اتزانًا، األكثر اإلنسان عقل إفساد عىل قادرة مظلمة أركان يف ونحتجزهم عليهم
بالعوام الخاص (الدفرت بأقرانهم» الرضر إلحاق من حميناهم نكون الشكل بهذا أننا
دي جايتان القديس أسسها التي النظاميني امُلكرسني اإلكلريوس جماعة لدائرة التابع

[باريس]). تيني
والشكاوى التظلمات دفاتر جميع إجماع إىل الخصوص وجه عىل اإلشارة تجدر
حتى امللكية، السلطة لتعسف رمًزا تُعد كانت التي امللكية األوامر بإلغاء املطالبة عىل
«فليُسَمح التايل: النحو عىل الرتتيبات بعض إجراء إمكانية يف تأمل بعضها كانت ولو
تستدعي التي االضطرابات من ذلك غري أو العته أو الجنون حاالت إىل بالنسبة للعائالت،
املختصة، امللكيني املرشفني محكمة مقر إىل عريضة بتقديم عقابًا، وليس وإصالًحا تأديبًا
طويلة لفرتة املتهم حبس يجري بأن قضائي، غري تحقيق إجراء بعد تأمر، قد والتي

رانس). إلقطاعية التابع اإلكلريوس (دفرت اإلصالحيات» إحدى يف ما نوًعا
عىل وُعِرَض امللك، أصدره الذي النوايا إعالن يف امللكية األوامر إلغاء مبدأ ورد لقد
الجمعية […] امللك جاللة «يدعو :١٧٨٩ يونيو من والعرشين الثالث يف النواب مجلس
الوسائل واقرتاح البحث إىل — والعوام والنبالء الدين رجال — الثالث بفئاتها الوطنية
املختومة، الخطابات باسم املعروفة امللكية األوامر إلغاء بني للتوفيق مالءمة األكثر
االحرتازية التدابري اتخاذ مع واألمن، العامة السالمة عىل نفسه الوقت يف والحفاظ
بدايات قمع يف لإلرساع أو الحاالت، بعض يف العائلة رشف عىل للحفاظ سواء الالزمة،
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القوى لدى مدبر إجرامي عقل وجود آثار من الدولة لحماية أو والعصيان، التمرد
املوقف، سيد يزال ال أنه التفخيم) ألقاب من مجرًدا أصبح (الذي امللك هذا ظن األجنبية.»
يشء كل انقلب مبارشة الجلسة هذه انتهاء بعد أنه هو بالتحديد حدث فما هيهات، ولكن

العوام. طبقة مع نفًعا يجدي والرتهيب الرتويع أسلوب يعد لم إذ عقب؛ عىل رأًسا
والعرشين السادس يف عليه التصويت تم الذي واملواطن، اإلنسان حقوق إعالن نص
القبض وال إنسان أي اتهام يجوز «ال ييل: ما عىل السابعة مادته يف ،١٧٨٩ أغسطس من
عليها. ينص التي لألشكال ووفًقا القانون يحددها التي الحاالت يف إال سجنه وال عليه
يأمر أو ينفذها أو يرسلها أو تعسفية أوامر إصدار يلتمس َمن كل يُعاَقب أن ويجب
مستقلة، عريضة انتظار من بد ال فكان امللكية، لألوامر امللموس اإللغاء عن أما بتنفيذها.»
وهي املختومة، للخطابات لجنة إنشاء التأسيسية الجمعية تقرر لكي ،١٧٨٩ نوفمرب يف
القلق عليها هيمن مطولة نقاشات بعد أعضائها. أحد مريابو كان التي اللجنة تلك
بمريابو بدءًا — أحًدا (إن الجانحني بمصري وإنما عقليٍّا، املختلني بوضع ليس واالنشغال
يتحدث لم — والده طلب عىل بناءً ملكي أمر بموجب فنسني يف مىض فيما احتُِجز الذي
امللكية األوامر إلغاء قرارات عىل التأسيسية الجمعية صوتت أبرياء)، ضحايا كونهم عن
الوطنية الجمعية وصلت «لقد ،١٧٩٠ مارس و٢٦ ١٦ يومي ُعِقدتا اللتني جلستيها يف
القانونية، الغري السجون وتدمري التعسفية، األوامر عىل للقضاء السارة اللحظة إىل أخريًا
بأي أو كان سبب ألي فيها، املحبوسني السجناء رساح إلطالق محدد أجٍل وتعيني
أولئك حبس فرتة تمديد الرضوري من «أنه املذكورة الجمعية ارتأت ذلك، ومع ذريعة.»
إطالق يجب كان إذا ما ملعرفة يكفي بما طويلة لفرتة الجنون، بسبب احتُجزوا الذين
يجري بحيث القائمة املشايف يف بهم واالعتناء معالجتهم أم نهائي، حكم بموجب رساحهم
وصدر حالتهم.» تقتضيه ملا تبًعا واإلنسانية والحكمة اليقظة بمنتهى وإدارتها تفتيشها
يف الجربي االحتجاز منازل يف املسجونني األشخاص جميع رساح بإطالق يقيض قرار
واقتيادهم عليهم بالقبض أو بإدانتهم حكم صدر قد يكن لم ما أسابيع، ستة غضون
عىل التاسعة املادة ونصت الجنون». بسبب اعتقالهم تم قد يكن لم «ما أو السجن، إىل
من اعتباًرا أشهر، ثالثة ملدة سيستجَوبون، الجنون بسبب اعتُقلوا الذين «األشخاص أن
هو ما وفق القضاة طرف من العام، النائب طلب عىل وبناءً القرار، هذا نرش تاريخ
إرشاف تحت سيقدمون، الذين األطباء سيزورهم القضاة هؤالء من وبأمر به، معمول
الذي للحكم تبًعا — يتسنى حتى الحقيقية املرىض حالة حول تقريًرا الدوائر، مديري
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ستُخصص التي املشايف يف معالجتهم أو عنهم اإلفراج — وضعيتهم عىل بناءً سيصدر
الغرض.» لهذا

لتزايد نظًرا نسبيٍّا؛ قليلة بأعداد ولكن التفتيش عمليات بالفعل ذت نُفِّ وقد
غياب باألحرى (أو وجواب سؤال طريقة عىل تُجرى وكانت السياسية. االضطرابات
بشأن ١٧٩١ يونيو من والعرشين الثاني يف بكاين املحليون الضباط وكتب الجواب).
الذي القديم النظام إحياء وعدم الجديدة] [للقرارات االمتثال لنا «ينبغي اعتقال: طلب
املقام يف املختومة الخطابات لجنة اعتمدت الواقع، يف األفراد.» حرية عىل يعتدي كان
أطلقته الذي املوسع التحقيق إطار يف مكتوبة وتقارير وثائق من وردها ما عىل األول
أرجاء يف املنترشة التسول ومستودعات الجربي االحتجاز ودور العامة، املشايف جميع يف
أراد املؤسسات مديري من أحد ال ألنه للغاية؛ وافية تقارير تدفقت ما ورسعان اململكة.
دون بالتأكيد، يفرس ما (وهو التعسفية» «األوامر جريمة يف متواطئًا ِبَصْمِته يبدو أن
رسيًعا بالرد بوربونيه أون دونجون يف الفرنسيسكان الرهبان دير رئيس قيام مزاح،
املجانني التقارير تلك يف بالطبع ذُِكَر الوطنية»). الجمعية أعضاء سادتنا بقرارات «للوفاء
األحيان بعض يف امللكية، اإلدارة قبل من إعدادها سبق التي القوائم يف بالفعل املسجلون
«لقد قائًال: استيائه عن يعرب سومور قرص محافظ فنجد مىض. عام عن يقل ما منذ
وهكذا «. لديَّ محبوسني زالوا ما مجانني سجناء ثالثة بحالة بيانًا مرتني بالفعل أرسلت
التي الجربي، االحتجاز دور من العديد أن سيما وال الساحة، عىل عقليٍّا املختلون ظهر
املحبوسني الجانحني عبء من تخلصت الوطنية، الجمعية لقرارات الفور عىل امتثلت
،١٧٩٠ صيف خالل جانًحا ٣٤ رساح ماريفيل دار أطلقت املثال، سبيل عىل لديها.
وثالثون ثمانية الدار يف بالقوة امُلحتَجزين نزيًال واألربعني الخمسة بني من ى تبقَّ وهكذا
االحتجاز دار يف يتبقَّ لم الخريية، سينليس جمعية يف كما املؤسسات، بعض يف مجنونًا.

املجانني. إال الجربي
بالفعل عقليٍّا مختلون لديها امُلحتَجزين املجانني أن عىل املؤسسات جميع ت أرصَّ
لالنتحار، وسيلة عن «تبحث وتلك فضالته، يأكل فهذا منهم؛ واحد كل جنون ووصفت
للدار؛ رعب مصدر «يشكل وذاك واالستقامة»، الوداعة غاية يف فهي ذلك عدا وفيما
من العديد الواقع، يف لشقيقه.» قتله أثر عىل ١٧٧٣ عام منذ احتجازه يجري حيث
«عاجزين أصبحوا أنهم لدرجة طويلة فرتة منذ محتجزين كانوا عقليٍّا املختلني هؤالء
أن للمرء يمكن «فال الخاصة». لسالمتهم ذلك كان ولو حتى املجتمع، إىل العودة عن
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يعجز قوية بصدمة يُصاب أن دون عاًما ٢٢ طيلة منها ُحِرم أن بعد حريته يستعيد
حالة إىل يفيض قد الذي األمر ومقاومتها؛ احتمالها عن كدماغه متزن وغري ضعيف دماغ

جديد.» من حبسه املطاف نهاية يف يستدعي قد مما والعنف الهيجان من
اعتبارها يتم أن املطلوبة، لإلحصاءات تقديمها مع املؤسسات، بعض رفضت وقد
آن إكس مدينة يف عقليٍّا للمختلني العام «املشفى حال هي كما جربي. احتجاز كُدور
يديرها خريية مؤسسة ولكنه الجربي، لالحتجاز داًرا بتاتًا ليس املشفى «هذا بروفانس»:
العقل.» فقدان شقاء من يعانون الذين واإلقليم املدينة لبؤساء مخصص مأًوى مواطنون؛
تشكل أن عن بعيدة ملكي أمر بموجب تمت التي االعتقاالت أن يبدو أخرى، ومرة
ِقبل من املبارشة اإليداعات أن للشك مجاًال يدع ال بما جديد من تأكد وهكذا أغلبية،
حتى االحتجاز، حاالت أغلبية وراء الرئيس السبب هي املحلية واملجتمعات العائالت
من العديد يف إنه بل املواطنني». من كبري عدد من موقعة «بعريضة األمر يتعلق حينما

استثناءً. تشكل امللكية األوامر كانت الصغرى، املؤسسات

التسول لجنة

(نوفمرب األمة ترصف تحت اإلكلريوس أمالك ُوِضَعت امللكية، األوامر إلغاء مع بالتزامن
العامة املساعدة مسألة أخرى، أمور ضمن األخرية، هذه تولت املقابل ويف ،(١٧٨٩
منذ انطلقت التي اإلنسانية الخريية للحركة كنتاج أيًضا اإلجراء هذا يأتي بها. وتكفلت
ليست باعتبارها املساعدة، بأن تقول التي املتكررة بالفكرة واملرتبطة عاًما، عرشين
ذات عامة مساعدة تقديم فكرة فإن ثم، ومن الدولة. عاتق عىل تقع واجب، وإنما إحسانًا
الثورية بالفكرة ليست بأنها العلم مع — الصدقة وليس الرضيبة تغذيها علمانية صبغة
الذي الغرض وهو بقوة. نفسها فرضت — الثورة) رحم من تخرج لم أنها (بمعنى
جميعهم اللجنة هذه أعضاء كان .١٧٩٠ عام مطلع يف التسول لجنة تأسست أجله من
العمل لتيار أنصاًرا ليانكور؛ الروشفوكو برئيسها بدءًا — عضًوا ١٩ عددهم والبالغ —
األعضاء، هؤالء أحد كان وقد البؤس. ملكافحة يناضلون وكانوا الغري، ومساعدة الخريي

شارنتون. لدار مديًرا — باريس يف اإلكلريوس طبقة نائب — كوملييه دو األب وهو
كانت التي التسول مسألة — اسمها من الرغم عىل — اللجنة اختصاص تخطى
هذه أعضاء الوطنية الجمعية كلفت إذ أخرى؛ أموًرا ليشمل مؤرقة، مشكلة دوًما تُعد
الجربي االحتجاز ودور املشايف، لتطوير قوانني بشأن مقرتحات إليها يقدموا «بأن اللجنة

215



الجنون تاريخ

الثالثني يف التأسيسية الجمعية عمل انتهاء حتى جلسة سبعون ُعِقدت وقد والسجون.»
للعون املستحقني املعوزين فئات تحديد أوًال الرضوري من كان .١٧٩١ سبتمرب من
هناك كانت وقد العاصمة. يف االستشفائية باملؤسسات بدءًا املنشآت، يف الوضع وتقييم
تعمل ضخمة» «آلة بمنزلة كان فقد وحده. العام للمشفى تابعة مؤسسات عرش حوايل
عىل األولوية الفئات من العديد احتلت وقد شخص. ألف ١٢ من يقرب ما إغاثة عىل
باريس مشفى كان فقد املهجورون. أو اللقطاء األطفال القائمة رأس عىل وأتى الجنون،
خالل يموتون ثلثاهم وكان لقيط، طفل آالف و٦ آالف ٥ بني ما سنويٍّا يستقبل العام

األول. الشهر
القصور أوجه عىل جديد من الضوء وُسلِّط بيسرت. إىل األوىل زيارتها يف اللجنة ذهبت
اللجنة كوَّنَت وقد العامة. البطالة عىل الرتكيز مع — الثورة قبل ما منذ أدينت التي —
بني ما عليهم، أطلقت التي األسماء تفاوتت (الذين باملجانني يتعلق فيما طيبًا انطباًعا
«املرىض ومصطلح القديم، النظام عهد يف سائًدا كان الذي للتعبري وفًقا عقليٍّا» «مختلني
٢١٩ عددهم البالغ تداوًال) أكثر أصبح ولكنه بعد نفسه فرض قد يكن لم الذي عقليٍّا»
للشفاء قابلني غري أنهم عىل إليهم «يُنَظر كان جميعهم أبلَه، ٨٩ إىل باإلضافة شخًصا،
بني من الُخمس) حوايل نسبتها (بلغت شفاء حاالت وجود وتبني الدار». إىل وصولهم منذ
ظل يف الذين، أولئك وأيًضا باملدينة، الرئيس املشفى يف للعالج إرسالهم تم الذين أولئك
بيسرت مجانني بدأ لقد بنعمتها». الطبيعة عليهم «َمنَّْت أدوية، أو عالجية طرق أي غياب
بالهياج، مصابني يكونوا لم الذين أولئك أما سلوكهم»، يف والوداعة الهدوء «يستعيدون
مقيدين كانوا فقط «عرشة التهوية. الجيدة األفنية يف التنزه حرية يمنحون كانوا فقد
واحد» رجل إىل بالنسبة بالسيئة ليست «فهي الحجرات، عن أما زيارتنا». يوم بالسالسل
وشجبه استنكاره جرى الذي الوحيد األمر اثنان). يتشاركها الواحدة الحجرة أن (بيد
أو الجانحني بعض وضع يف واملتمثلة هناك، سائدة كانت التي املمارسة تلك هو بشدة
عىل كانوا شخًصا ٥٠ عن يقل ال (ما املجانني عنابر يف العقاب سبيل عىل الرصع مرىض

التفتيش). يوم يف الحال هذه
السيطرة عدم عام بشكل بدا التي املؤسسة تلك — سالبيرتيري زيارة بخصوص أما
املشفى هذا ينل ولم سلبيٍّا انطباًعا تركت أنها الواضح فمن — املكان التساع نظًرا عليها
«حال عقليٍّا. مختلة ٥٥٠ آنذاك عددهن البالغ باملجنونات يتعلق فيما اللجنة استحسان
داخل فالهواء بيسرت؛ يف املجانني حال من بكثري أسوأ سالبيرتيري) يف (أي هنا املجنونات

216



الصفر نقطة إىل العودة وإما الثورة إما

يف يشء كل ضيقة. واألفنية صغرية، والحجرات الرائحة، ونتن ملوث القديمة الحجرات
املختلفة بأشكاله الجنون أنواع كل … التصور حد تفوق لدرجة اإلهمال من محزنة حالة
يف مجتمعات كثريات) (وهن بالجنازير املقيدات فاملجنونات ببعض: بعضها مختلطة
غضب نوبات تنتابهن اللواتي وأولئك املساملات، الهادئات املجنونات مع واحد مكان
والهياج، التََّلوِّي، منظر بالهدوء. يتحلَّنْيَ اللواتي أولئك أعني تحت ُكنَّ شديد وهياج عارم
أولئك جميع الراحة من تماًما يحرم ذلك كل املتواصل، والصياح والرصخات، والغضب،
أكثر الرهيب املرض لهذا املرافقة النوبات ويجعل إليها، الحاجة أَمسِّ يف هن الالتي
أي النهاية يف يوجد ال الدار، تلك يف استعصاءً. وأكثر قسوة وأشد عنًفا، وأشد تكراًرا،
وأفضل قليًال أكرب جديدة حجرات بناء تم العالج. أو التعزية، أو الرِّفق، أنواع من نوع
نفسه للنظام خاضعة تزال ال كانت ولكنها للتلوث، ُعرضة وأقل التهوية، حيث من
الجوهرية القصور وأوجه املساوئ وبقيت جذورها من املشكلة تُحل لم وبالتايل السائد،
عرش أحد يف ينمن ما، حد إىل الهادئات املجنونات، من ٢٢ وجدنا عليه. هي ما عىل
نظيفة غري القاعات كانت وقد مثنى. أيًضا ينمن كن البُْله من ٤٤ إىل باإلضافة رسيًرا،

املتجدد.» النقي الهواء من وخالية
املعماري املهندس — فييل فرانسوا شارل قام و١٧٨٩، ١٧٨٦ عامي بني فيما
سالبيرتيري مؤسسة يف جديدة حجرات ببناء — باريس يف اإليواء لبيوت ثم العام للمشفى
الصحية للمتطلبات وفًقا عقليٍّا مريضة ألف إيواء األوىل للمرة يتعني وكان االستشفائية.
أجنحة عىل مقسمة مهاجع و٦ حجرة ٢٥٧ أُنشئت مراعاتها: ينبغي كان التي الجديدة
يف الرشوع وتم متماثل، تنظيمي سياق يف بعض، عن بعضها كاٍف بشكل متباعدة
«مجنونات املعالجة، مرحلة يف عقليٍّا (مختالت قطاعات أربعة إىل املرىض تصنيف
بالَجَرب مصابات مجنونات شفائهن»، يف أمل ال عقليٍّا ومختالت بالهياج، مصابات
لجنة وجهته الذي الالذع النقد إزاء وبلهاوات). شفائهن من ميئوس مريضات وبالرصع،
هدم عدم بسبب وأيًضا الحجرات، اكتظاظ بسبب سيما وال سالبيرتيري، ملؤسسة التسول
الجميلة الرومانسية الصورة عىل االحتجاج املستغرب من يكن لم القديمة؛ الحجرات
سالبيرتيري. ملستشفى سنوات، عرش بعد بينيل، فيليب برسمها قام التي املثالية وشبه
واملختالت الزيزفون، أشجار من وصفني فسقية يحوي الذي الِفناء عن يتحدث هو فها
عقليٍّا واملريضات منفصلة»، غرفة يف باملكوث منهن واحدة كل تنعم «الالئي عقليٍّا
االعتناء يجري الالئي الشيخوخي بالَخَرف واملصابات بحرية، يتنزهن اللواتي املساملات
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وتهتم احتياجاتهن تلبية عىل تحرص الخدمة عن مسئولة «فتاة بواسطة ورعايتهن بهن
تشع «التي ة األِرسَّ بني متباعدة مساحات لتهيئة يكفي بما الرَّْحبة واملهاجع بنظافتهن»،

«… نظافًة
التي الخريية املؤسسات يف يُراعى أن الختامية تعليقاتها يف التسول لجنة طالبت
هؤالء بمصري الخصوص، وجه عىل وحنوٍّا، رفًقا أكثر بشكل «االهتمام إنشاؤها، سيتم
وأطهر أنبل إىل بهم بالعودة انتهت حتى حالتهم تدهورت إذ — يعانون الذين التعساء
اإلنساني الشقاء أنواع أبشع — مريضة مخيلة تحركها لعبة أصبحوا وإذ فيهم، جزء
أولوياتنا. مقدمة يف — اللجنة تستطرد — العامة السالمة وضعنا طاملا ترويًعا.» وأشدها
وإسبانيا. وإيطاليا إلنجلرتا، خالًفا املجانني، شفاء أجل من البلد هذا يف جهد أي يُبذَل لم
املساعدات بتقديم األول املقام يف أُوِيصَ القديم، النظام تصور حسب املثالية للرؤية إحياءً
وإىل الريف إىل بالنسبة مقاطعات إىل الجديد التقسيم إطار يف املرة هذه ولكن املنزلية،
طبيب تعيني رضورة مع املدن، إىل بالنسبة إداريتني) دائرتني يعادل (الحي «أحياء»

قطاع. كل يف الفقراء بمعالجة مختص
اقرتحت وباملثل، باريس. يف الجنون» لعالج مشفيني «إنشاء تقرر ذلك، إىل باإلضافة
التناسلية، باألمراض للمصابني مشفيني إنشاء — أيًضا العاصمة يف — يتم أن اللجنة،
كل يكون بحيث اللقطاء، لألطفال ودار والعجزة، للمسنني دور وثالث للنقاهة، ودارين
تخصيصمؤسستني اللجنة اقرتحت ذلك، عىل عالوة الكالسيكية. األمراض اسم تحت هذا
يعد لم باملدينة الرئيس املشفى يف الجنون عالج أن بدا واملترشدين. للمتسولني أخريني
بالرعاية االهتمام وعدم األنواع شتى من املرىض بني والخلطة لالزدحام نظًرا ممكنًا؛
بعيد موقع يف الجنون بعالج ني املختصَّ املشفيني إنشاء يتم أن املقرر من وكان الفردية.
أساسيان رشطان ضوضاء أي عن والبعد «الهدوء أن بدا حيث العاصمة؛ وسط عن
عىل القادرين للمرىض مباٍن تخصيص عن فضًال هذا القايس.» املرض هذا من للشفاء
هذه تستمر املقابل ويف شيئًا»، الدولة تكلف «لن املؤسسات هذه فإن وهكذا الدفع.
املشفيني هذين أحد يُخصص أن املقرر من كان وقد املعوزين. باملرىض التكفل يف األخرية
وإذ واللُّطف، الرقة بمنتهى املرىض معاملة تتم «إذ للشفاء؛ القابلني غري للمجانني
من حالتهم عىل يطرأ ما لكل الدوام عىل النشطة واملتابعة الدقيق لإلرشاف يخضعون
وغري املحمود األثر هذا يف بالفضل الرعاية لتلك يدينون ربما الكثريين فإن تغريات،
تبقى الذين أولئك إىل بالنسبة أما معهم]. التعامل أسلوب [بمعنى ملعالجتهم املتوقع
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األقل عىل فسيتمتعون — كثر وهم — الشفاء يف أمل أدنى دون عليه هي ما عىل حالتهم
شأنها من والتي حالتهم، مع املتوافقة والتعزية الراحة ووسائل التجهيزات، تلك بكل

نحوهم.» اإلنساني املجتمع عىل واجبًا يُعد ما وهو بآدميتهم، إشعارهم
بشأنه. يشء أي يُذَكر فلم الجنون، ملعالجة تخصيصه املقرر باملشفى يتعلق وفيما
يعتنون الذين الرهبان أن إىل التسول لجنة خلصت شارنتون. عن الحديث بدأ ذلك، ومع
الوسائل بكل ويسعون واالهتمام، الرعاية من قدر أكرب «يولونهم شارنتون يف باملجانني
حالتهم»؛ به تسمح وما تقتضيه ما وفق اإلمكان قدر مريًحا الحجز يف بقائهم جعل إىل
ثالثٌة قام ،١٧٩٠ ديسمرب يف وإشادة». تقدير كل املؤسسة هذه «تستحق ثم ومن
عىل بناءً شارنتون، مؤسسة لتفقد الحقة تفتيشية بجولة باريس بلدية من مفوضون
تعسفية اعتقال عمليات بخصوص شكاوى تلقت التي املختومة الخطابات لجنة طلب
وقذرة صحية، غري الزنازين بأن ادعاءات ثمة «كان ذلك، عن فضًال متعنت، حجز أو
بدار اإلشادة عن بدوره يَُكفَّ لم الزيارة هذه عن الناتج املطول التقرير ولكن وبشعة».
عن يروا لم «الذين أولئك واحًدا. واحًدا االتهامات ُفنِّدت وقد عليها. والثناء شارنتون
ليس «ولذا للحقيقة»؛ مجافية أموًرا يَْرُووَن جعلتهم لدرجة تأثروا إنسانية مآيس قرب
بها يقيم التي واألقفال الحديدية القضبان ذات الغرف، تلك بأن ظنهم املستغرب من
املمتاز بالنظام أُِشيد آخر، موضع يف وشنيعة.» صحية غريُ زنازيُن املحبوس، املهووس
املوظفني، من كبري عدد نَُزه، ومتنوع، وصحي ممتاز طعام متميز، جغرايف موقع للدار:
والقيام الرعاية خدمات لتقديم طويلة فرتة منذ واملؤهلني املستنريين «الرهبان عن ناهيك
سيما وال بعظمتها جديرة مؤسسة األمة تُشيِّد ال «ملاذا باختصار، الشاقة.» بالواجبات

بإنسانيتها؟»
تختفي قد الدينية التحتية البنية أن يتخيل أحد يكن ولم ،١٧٩٠ عام يف زلنا ما
من استُثِنيَْت ولكن (فرباير)، محظورة الرهبانية النذور كانت بالطبع األيام. من يوم يف
ذلك، ومع الخريية. واملؤسسات العام التعليم دور يف يخدمن ُكنَّ اللواتي الراهبات ذلك
«قرارات من الوطنية الجمعية ستصدره ما حيال القلق يساورها التسول لجنة كانت

املرىض». لخدمة حياتهن كرسن الالئي األخوات مصري تمس
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قانوني فراغ

أبريل من عرش الثامن يف إجابة عنه تلقت بالغ، بقلق التسول لجنة طرحته الذي السؤال
يف وطرد إقصاء عمليات لتنفيذ تمهيًدا الدينية؛ الجماعات بإلغاء قرار صدور مع ١٧٩٢
الواقع بحكم الجربي االحتجاز دور إلغاء أدى امللكية، األوامر إبطال بعد التالية. األعوام
سائًدا كان الذي امُلرِيض وغري امُلَعقد عقليٍّا املختلني احتجاز نظام تدمري إىل تقريبًا) (كلها
بينما الطيور، من كرسب الجانحون اختفى استمر. الجنون أن بيد القديم. النظام ظل يف
الثورة. بسبب تتوقف لم فإنها الجديدة، االحتجاز بطلبات يتعلق فيما أما املجانني. بقي
املوصوم؟ املايض صفحة طي بعد ظهرت التي الجديدة القانونية األحكام إذْن هي ما
لم إنها لنُقل: أو الصدد، هذا يف جديدة قانونية نصوص أي هناك تكن لم الحقيقة، يف
يف منتظًرا أمًرا كان أنه من الرغم عىل كبري، قانون إطار يف وُمعرًَّفا محدًدا شكًال تتخذ
التأسيسية الجمعية سياق يف صدرت التي الوحيدة القوانني التسول. لجنة أعمال أعقاب
قانونيني حكمني يف تتمثل عقليٍّا باملرىض مبارش غري بشكل واملتعلقة الترشيعي واملجلس
٢٢ إىل ١٩ من واآلخر أغسطس ٢٤ إىل ١٦ من الفرتة يف أحدهما — بالرشطة مختصني
هائمني مرشدين عقليٍّا املختلني يرتكون الذين أولئك معاقبة عىل ان ينصَّ — ١٧٩١ يوليو
بال الشوارع يجوبون جديد من عادوا عقليٍّا املختلني أن هذا أيعني ولكن وجوههم. عىل

هدف؟ وال مأًوى
فإذا جليٍّا. مأله، اإلمرباطورية وال الثورة تستطْع لم الذي القانوني، الفراغ كان
للرشطة وفًقا للحبس إدارية إجراءات إىل يشري ١٧٩٠ أغسطس يف الصادر املرسوم كان
«أننا بحجة استثنائية، بصورة مشددة كانت اإلجراءات هذه إن القول يجدر العامة،
سبيل عىل األفراد». حرية عىل يعتدي كان الذي القديم النظام إحياء نعيد أال ينبغي
يتجول مجنون عن أُبلِغ عرش، الثامن القرن تسعينيات يف فرنسا، يف ما مكان يف املثال،
ال كان ذلك، يتم لكي احتجازه؟ يمكن فكيف املقاطعة». «آفة يمثل وأصبح الطرقات يف
البلدية، مجلس من رسميٍّ قراٍر عىل البلدية عن املسئول العام النائب يحصل أن من بد
ثم ومن الصحة. مفتيش من اثنني ِقبل من ٍع ُمَوقَّ الجنون حالة إلثبات تحقيق ومحِرض
التابع املديرين مجلس من يطلب أن اإلداري القسم هذا عن املسئول العام للنائب يمكن

األمن». مستودعات «أحد يف بالحبس أمر إصدار املقاطعة أو الدائرة لهذه
األمن؟ بمستودع املقصود ما بدايًة، ولكن الحد، هذا عند اإلجراءات تتوقف لم
الجنائي باملجالني يتعلق فيما سيما وال الثوري، الترشيع يف بارًزا موضوًعا شكل لقد
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ملحكمة التابع السجن فئات: ثالث إىل املدنية العقابية املؤسسات ُصنَِّفِت فقد والقضائي؛
بالجرائم (املختصة الرشطة ملحكمة والتابع بالدائرة الخاص األمن ومستودع الجنح،
الصادر الترشيع بموجب تأسس الذي والحبس»، الجربي االحتجاز و«دار البسيطة)،
يف مقاطعة. كل يف العقوبات، قانون من ١٧٩١ سبتمرب من والعرشين الخامس يف
إىل الوقت معظم االلتجاء من مفر هناك يكن لم واملوارد، األماكن نقص بسبب الواقع،
رسميٍّا، التسول ألغت قد التأسيسية الجمعية كانت فإذا القديمة. التسول مستودعات
العام من فنديميري شهر من والعرشين الرابع يف أبوابها. تغلق لم املستودعات فإن
أنشأ امليالدي)، التقويم يف ١٧٩٣ أكتوبر ١٥ (املوافق الفرنيس الجمهوري للتقويم الثاني
قمع بشأن التسول لجنة عن صادر مرسوم مرشوع املرة هذه متبنيًا — الوطني املؤتمر
هو حدث ما ُجل مقاطعة. بكل الخاص اإلداري املركزي املقر يف للقمع» «داًرا — التسول
استغاللها سيعاد ألنه نظًرا فحسب؛ وجيزة ولفرتة اسمها، غريت التسول مستودعات أن
وحدهم املعنيني هم املتسولون كان واإلمرباطورية. املديرين حكم عهدي إبَّان بعد فيما
املتسولني] [أي «أولئك ذكرت الثالث الباب من السابعة املادة أن عدا املرسوم، بهذا
الحرية مطلق لهم سيكون اآلباء أن وحددت الجنون، بسبب الحايل الوقت يف امُلحتجزين
برتكهم أو الخاصة نفقتهم عىل الدور هذه يف يقيمون الذين ذويهم باستعادة املطالبة يف
الذين التناسلية، باألمراض املصابني بإرسال التالية املادة أمرت بينما القمع.» بيوت يف
الذي للمجانني الطبي الوضع أن بدا وهكذا املستشفيات. إىل املستودعات، يف زالوا ما

تماًما. النسيان طواه قد التسول لجنُة بإلحاح به طالبت
املستودع يف املجنون هذا حبس تم فقد سلًفا. ذكرناها التي املقاطعة» «آفة إىل لنُعد
املجنون ذلك اعتبار — القديم النظام من أكثر ليس — تستطع لم الثورة ولكن األقرب
ولذا، التسول؛ بسبب هناك املحبوسني الرسمية) الكلمة هي (تلك السجناء» من «كواحد
ومن جنونه بشأن حكٍم بإصدار املحكمة قيام انتظار يف مؤقتًا، إال الحبس هذا يكن لم
أخرى مشكلة فتلك أيهما، تقرير مسألة أما املشايف، أو املالجئ أحد إىل توجيهه ثم
اإلجراءات بتلك املآل انتهى فقد الحيطة، بمبدأ ترض االحرتازية التدابري كثرة ولكن …
كان وهكذا اإلداري. القرار إال يتبقَّ ولم الطريق، منتصف يف التوقف إىل املشددة اإلدارية
نهائيَّا. ليصبح يتحول املؤقت وضعه لريى التعبري، جاز إذا الفرص، كل «آفتنا» أمام
كتب الفرنيس، الثوري التقويم بحسب التاسع العام من ثريميدور ١٥ املوافق اليوم يف
األمن مستودعات أحد يف املختل إيداع بأن ليُذكِّره الداخلية وزير إىل رسالة العدل وزير
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نهائيٍّ حكٍم بإصدار املحاكم قيام عن أبًدا يُغِني أن يمكن وال أساًسا مؤقت «تدبري هو
الذين األفراد لدى الجنون حالة إلعالن حكم إصدار يف الحق فقط وللمحاكم حالته. بشأن
ورد بما حاالتهم ومضاهاة الشهود وسماع استجوابهم بعد وذلك به، إصابتهم عن أُبلِغ
تمتلك من هي التنفيذية، وليست القضائية، السلطة أن كما الصحة.» مفتيش تقارير يف
ال العام األمن كان إذا املصحات، إحدى داخل املبارش باإليداع السماح صالحية وحدها
حالة أُِقرت الذي الشخص كان «إذا السبيل، بإخالء األمر أو التمهيدي، الحبس يستلزم

عقله». استعاد قد الصادر الحكم بموجب لديه الجنون
يف يتحدثون؟ بالضبط مصحات أي عن نفسه، السؤال يطرح أخرى، مرة ولكن،
املسألة، هذه دراسة عىل لفرتة الوطني املؤتمر انكب ،١٧٩٢ نوفمرب من والعرشين الثالث
الدولة بتخليص العدل وزير الوطني املؤتمر كلف وقد الصفر. نقطة إىل بالرجوع وانتهى
أو «الجنون، بسبب أشخاصمسجونون يوجد حيث كانت»، «أيٍّا كافة، االحتجاز دور من
متعددة كانت الدار هذه بأن مسبًقا اعرتاًفا هذا يُعد آخر». سبب ألي أو والهياج السخط
طويلة؛ ملدة غالبًا بها ظلوا التي السجون، يف حتى عقليٍّا مختلني عىل نعثر وكنا األنواع.
بشكل فيه إليداعهم مأًوى إيجاد للغاية العسري من يصبح هناك، دخولهم بمجرد ألنه
املختل الشاب ذلك نضع أين ندِر لم السادس، العام يف نييفر، مقاطعة يف هكذا دائم.
الداخلية وزير يِعر لم باريس. يف يكن لم إن عاًما، عرش تسعة العمر من البالغ الفقري
وكان املنطقة. تلك يف قائمة مآٍو يوجد ال أنه من للتأكد مفوضني وأرسل اهتماًما األمر
بنفقات تتكفل أال املقرر وكان جزئي. بشكل إال الوزارة توافق لم بالفعل. الوضع هو هذا
يُرَسل فلن وإال للشفاء، قابل الجنون أن من أوًال التحقق ينبغي أنه سيما وال السفر،
ة، ُمعدَّ املؤسسات هذه كانت «حيث األقرب؛ القمع دار إىل وإنما باريس، إىل األحمق هذا
يستطيعون ال الذين أولئك لجميع مالجئ بمنزلة تكون بحيث مآٍو، إىل االفتقار حالة يف

إعاقاتهم.» أو عاهاتهم بسبب املجتمع داخل العيش
يف تتجىل مفارقة عن كشف إنه بل معزوًال، حدثًا باعتباره الحدث هذا يمر لم
الحتجاز مخصصة أصبحت السالمة عىل للحفاظ ة امُلَعدَّ «الجديدة» األماكن هذه أن
االتساق عدم من حالة سيادة يثبت ما وهو دائمة، بصفة وبعضها مؤقتة، بصفة املجانني
كل يف ومنترشين وهناك هنا متفرقني املجانني ظل آنذاك. املؤسسات بني والتضارب
أصبحوا وقد املشايف، يف نجدهم نحن ها القديم. النظام أيام أسوأ يف كما تقريبًا، مكان
واألبعد قذارة األكثر الحجرات يف ومعزولني و«ُمهَملني مىض، وقت أي من أكثر منسيني
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يف األلزاس منطقة عن دوبليه (تقرير البشع» مصريهم ملواجهة ومرتوكني الخدمة عن
مخازن يف ومطروحني منبوذين املجانني بعض بالفعل نجد وكنا .(١٧٨٩ عام نهاية

أفضل». مكان وجود «لعدم املستشفيات، إسطبالت أو الغالل
الكثري استمر فقد مبدئيٍّا، أُلغيت التي الدينية، الجربي االحتجاز بدور يتعلق وفيما
إطالق بكاين؛ سوفور بون دار عىل أخرى نظرة فلنُلِق رسمي. غري بشكل العمل يف منها
الجماعات إلغاء وأخريًا الرهبانية، النذور حظر ثم بالقوة، امُلحتَجزين النزالء رساح
ُطِرَدت أن بعد أنها بيد الطائفة. تلك نهاية يمثل أن املفرتض من كان هذا كل الدينية،
أحد كان وقد كاين. بضاحية املنازل من العديد يف انزوت ،١٧٩٢ عام يف مقراتها من
النظام عهد من باقيات ُكن حمقاء فتاة عرشة اثنتي جنباته بني يؤوي املنازل هذه
القلق يساورها كان إذ املحلية، السلطات أما رساحهن. إطالق باإلمكان يكن ولم القديم
يف للجبليني معادية املطاف نهاية يف كانت ألنها ونظًرا املختالت؛ بهؤالء التكفل حيال
الذي التعميُم الراهن الوضع ذلك عىل وشهد يحدث. عما عيونها أغلقت فقد العاصمة،
٣٠ بتاريخ الكالفادوس، بمقاطعة املدنية املشايف مكتب مديري إىل الداخلية وزير أرسله
يُطَلق زال (ما بوليو بمستودع يتعلق فيما الرابعة، السنة من الرياح) (شهر فينتوز
والنساء الرجال من املجانني بشأن التعميم هذا يف ورد القمع»). «دار ال «مستودع» عليه
وال منهم، املعوزين الفقراء عىل إال اإلبقاء عدم يجب أنه بوليو، مستودع يف املوجودين
داموا ما طويًال بالبقاء عليه عالة يعيشون الذين ألولئك املستودع يسمح «أن ينبغي
التي واملعونات املساعدات عىل الحصول عائلتهم بمساعدة أو بأنفسهم سواء يستطيعون
ضمنيٍّا يشري ألنه للدهشة؛ ا حقٍّ مثري اآلخر» «املكان ذلك آخر»، مكان من إليها يحتاجون
سوفور بون ومشفى للرجال، الخريية بونتورسون جمعية سيما (وال ملغاة مؤسسات إىل
القديمة املباني حيازة عقب ،١٨٠٥ عام يف نشهد نحن ها للنساء). لو وسان بكاين
للجماعة — املرة هذه الرسمية — النقل عملية الَكبُّوشية، الرهبانية للجماعة التابعة
يف أَتنَْيَ جديدات نزيالت (ثالث لديها ا» «رسٍّ امُلحتَجزات امرأة عرشة وللخمس الرهبانية
بون ملشفى املستقبلية النواة مثلت التي املؤسسة الثورة من نجت وهكذا األثناء). تلك

العقلية. لألمراض الكبري سوفور
«سابًقا»، الفرنسيسكان للرهبان جارد ال دو نوتردام دير عىل عينه األمر انطبق
عقليٍّا، املختلون ظل ولكن رسمية بصورة الدير هذا أُغِلَق واز. مقاطعة يف الكائن
مديًرا — تريبو املواطن إىل الواقع بحكم تحول الذي — للدير األسبق الرئيس وأصبح
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بوقت بيعه بعد جارد، ال دو منزل تريبو ترك ،١٧٩٩ عام يف جارد». ال دو «دار ل
الذي املقر يف كلريمون، يف — تبقوا الذين األواخر عقليٍّا املرىض مع — ليستقر قصري،
مضاعفة بإمكاننا عرش. التاسع القرن نهاية يف فرنسا يف مصحة أكرب بعد فيما أصبح
ليست «أنها بنجاح بإكس االستشفائية ترينيتيه ال مؤسسة أثبتت النحو. هذا عىل األمثلة
مخصص مأًوى بمنزلة مواطنون، يديرها خريية مؤسسة وإنما الجربي لالحتجاز داًرا
الذي املأوى يظل وهكذا، العقل.»1 فقدان شقاء من يعانون الذين واإلقليم املدينة لبؤساء
سيفقد ولكنه صامًدا ونساءً، رجاًال عقليٍّا، مختالٍّ ١٦٥ ،١٧٩٠ عام نهاية يف يضم، كان

ستواجهه. التي املالية للصعوبات نظًرا استقالليته؛ تدريجيٍّا
بشكل بالغة أهميًة «مشاٍف» إىل تحولت التي الخاصة الدور نالت باريس، يف
الصدد هذا يف نذكر مفتوحة. تظل أن علمانية، لكونها استطاعت، ألنها نظًرا مفاجئ؛
أنطوان. سان ضاحية يف شارون، شارع ٧٠ يف الكائنة بيلوم دار الخصوص وجه عىل
وعاجزين، عقليٍّا مختلني بني ما ٤٧؛ بها النزالء عدد بلغ ،١٧٩١ مايو من األول يف
زهاء الدُّور بهذه التحق وقد .١٧٧٤ عام منذ الدار هذه يف موجود أقدمهم ونساءً، رجاًال
عىل يمروا لم وكثريون إقامة، نفقة يدفعون كانوا جميعهم الثورة. منذ شخًصا عرشين
وحر.» «مجنون، موجزة: بعبارة إال الدخول سجالت يف يُذَْكُروا لم وبعضهم محكمة، أي
— اإلرهاب عهد إبَّان بها يختبئ كان فقد أسباب؛ لعدة واسعة شهرة بيلوم دار نالت
والنجاة الهرب يف الحظ حالفها التي الرءوس من عدد — باهظة مالية نفقات دفع مقابل
لزاًما أصبح أنه لدرجة كبري بشكل التجارة ازدهرت الثورية. املحكمة من الطريقة بهذه
ونجا هرب ولكنه بيلوم. جاك عىل القبض بإلقاء األمر وانتهى تتوسع، أن املؤسسة عىل
،١٨٢٤ عام يف تُويف وحني السجن. يف وجوده أثناء مفتوحة الدار وظلت املقصلة من
الحقيقي الطبي العرص بذلك نًا ُمدشِّ — طبيبًا يعمل كان الذي — البكر ابنه خلفه
باريس إىل جاء الذي املبتدئ، الطبيب ذاك رشع بيلوم، دار يف أيًضا، وهناك للمشفى.
إنه .١٧٨٦ عام يف األوائل عقليٍّا مرضاه معالجة يف املهنية، مسريته ليبدأ ١٧٧٨ عام يف

بينيل. فيليب الطبيب

حرج وضع

وتحولت للغاية باهظة الخاصة الدور كانت باريس، يف حرًجا. الوضع كان مكان كل يف
إال الساحة عىل يتبقَّ لم جديد ومن والعجزة. املسنات لألرامل مآٍو إىل الصغرية الدور
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من تخصًصا وأكثر اكتظاًظا، أكثر أصبحتا اللتان املؤسستان هاتان وسالبيرتيري؛ بيسرت
مشاعر إال يستثريون ال «أصبحوا الذين شفائهم من امليئوس استقبال يف مىض وقت أي
أمل أدنى حدتها من يخفف ال مشاعر وهي قسوة، واألشد عقًما األكثر والعطف الشفقة
يف ٦٠٠ عددهن بلغ فقد التزايد، عن املجنونات سالبيرتيري نزيالت تكف لم اإلغاثة.» يف
عام يف و١٥٤٢ ،١٨١٣ عام يف و٧٩٤ ،(١٨٠٣) عرش الحادي العام من يناير مطلع
يف منازع بال نزيلة أقدم فيها توفيت التي السنة وهي ،١٨٢٤ عام يف و١٧٦٠ ،١٨٢١
دخلت قد النزيلة هذه كانت بالرصع. املريضة بوديه، لويز ماري املدعوة وهي املشفى،
عاًما. ٦٦ هناك قضت وهكذا ،١٧٥٨ ديسمرب ١٢ املوافق اليوم يف سالبيرتيري مؤسسة

لدى اإليواء ودور املشايف مديرو أطلقها التي اإلنذار صيحات تضاعفت األقاليم، يف
عىل ملقاة الحني ذلك منذ أصبحت التي امليزانيات، كانت مكان، كل ففي الداخلية. وزارة
بنقل وتطالب املجاعة من تعاني مارسيليا يف اإليواء دور وكانت كافية. غري الدولة، كاهل
شاتو مأوى أما السادس). (العام املباني لتهالك نظًرا عقليٍّا؛ املختلني يضم الذي املأوى
من قنطار بخمسمائة الرسعة وجه عىل بمدِّه باستمراٍر يطالب فكان الخريي، تيريي
العاجزين وأولئك البؤساء، العائالت وأرباب املساكني، املرىض هؤالء مصري «ما القمح:
العام مسيدور، ١٠) الدور؟» هذه الحكومة أودعتهم الذين عقليٍّا املختلني من األشقياء
لم إن قليلة، أيام غضون يف أنه لدرجة مزريًا املأوى وضع «كان شاتوبريان، يف الرابع).
مماثًال الوضع كان السابع). العام فروكتيدور، من (األول إغالقه» فسيتم مساعدات، يتلقَّ
النحو عىل الوزير إىل رسالة مواربة بال املديرون بعث حيث وكاربنرتا؛ وليل، بلوا، يف
طويلة فرتة منذ نقاسيها التي الويالت لكم تعكس لوحة رسم بصدد نحن «ها التايل:
هو الحكومة صمت إن القول عىل ونجرؤ بنا، حاق الذي قسوة األشد البؤس جراء من
التأجيل»، يعرف ال «الجوع الثامن). العام فينتوز، ٤) الوضع» هذا عن الوحيد املسئول
مجلس يف تارن نائب — بيزو لخص بليغ بأسلوب واملصاغة املقتضبة العبارة بهذه
يف اإلداريون املسئولون اختتم السابع). العام مسيدور، ١٦) القائم الوضع — القدماء
«املواطن إىل السادس العام من بريريال ٢٨ بتاريخ أرسلوه الذي خطابهم شري مقاطعة
إليكم نكتب والتي اإلداري، املركز لهذا التابعة اإليواء دور «إن التايل: النحو عىل الوزير»
يدعو بشكل املوارد ونْقص الفاقة من تعاني التي الوحيدة املؤسسات هي ليست بشأنها
املصابني املساكني أولئك تحتجز التي الدور يف وأيًضا التسول مستودعات ففي للقلق.
الخبز فرنك، ٢٢٠٠ إىل الشهرية لنفقتهم اإلجمايل املبلغ يصل والذين والجنون، بالهياج
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الكائنات تلك إىل والالمباالة التجاهل بعني الحكومة تنظر أن يمكن وال النفاد. وشك عىل
اتخاذ جانبكم من يتطلب واألمر املجتمع، يف أُطِلَقت ما إذا بالًغا خطًرا ستشكل التي
واملشاهد الحتمية التجاوزات واتقاء األشخاص هؤالء باحتياجات للوفاء رسيعة تدابري
الطبي الطابع إضفاء بالتأكيد يعد لم وهكذا، ذلك.» جراء من نشهدها قد التي املؤملة

وعناية. اهتمام موضع الجنون عىل
بلغت بوليو، يف بالفعل. دراميٍّا التسول مستودعات يف عقليٍّا املختلني وضع كان
،١٨٠٠ أغسطس يف املسجونني. بني ٪١٣ مقابل ،٪٥٧ عقليٍّا املختلني بني الوفيات نسبة
نحو البالغ النزالء عدد إجمايل بني من ومجنونة، مجنونًا ٤١ يضم املستودع كان
كانت .١٧٩٠ عام قبل هناك موجودين كانوا شخًصا عرش أحد أن يُذَكر سجينًا. ٣٥٠
نسبة وجود مع مستمرة، إذَن تزال ال املستودع هذا يف االحتجاز وعمليات االعتقاالت
املختلني بني الفصل املالية الضائقة جعلت وقد السجون. من قادمة امُلحتَجزين من ٪١٣
املختلني أن إىل (باإلضافة مىض وقت أي من أصعب السجناء من األخرى والفئات عقليٍّا
إليهم يُنظر كان — القديم النظام مع باملقارنة رهيبًا انحداًرا يُعد فيما — أنفسهم عقليٍّا
أن الظروف، هذه ظل يف امُلستَغرب، من يكن لم الواقع.) األمر بحكم سجناء باعتبارهم
من عرش الثاني يف بوليو طبيب قدمه الذي الرشح يف ُمبنَيَّ هو كما مزمنًا، الجنون يصبح
بوليو يف املسجونة — لوتيلييه املواطنة عن الصادرة الحوادث يف نَر «لم :١٧٩٣ مايو
من يضعف وقد رئيس، يشء بقوة عليها يستحوذ ومخيلة بحق، سوداوية عاطفة إال —
ورفقة ببيتها، للعناية بها تقوم التي املنزلية التنظيف مهام مفيد بشكل الخيال هذا حدة
أما والنشاط. الحركة الدائم املجتمع وصورة تحبهم، الذين أطفالها ومداعبات زوجها،
هذه عودة نتوقع أن األقل عىل فبإمكاننا إلهاء، مصدِر أي عن بعيًدا لحالها تُِركت إذا
األمل انعدام إىل األمر يصل وربما عليها، كانت التي السيئة الحالة إىل تدريجيٍّا املريضة

اإلطالق.» عىل شفائها يف
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اجلنون مداواة

من استثنينا إذا — القديم النظام عهد يف احتجازهم تم الذين املجانني وضع يكون ربما
الثورة خلفته الذي الوضع ذلك جانب إىل األوان، فوات بعد أجريت التي اإلصالحات ذلك
عدا فيما أنه، التصور إىل يدفعنا — التسول لجنة أعمال توقفت أن بمجرد الفرنسية،
جدير حقيقي تفكري أي هناك يكن لم للبعض، تُقدم كانت التي املبهمة الرعاية خدمات
ليست وهي صحيًحا، ليس هذا ولكن معالجته. أو الجنون بشأن تفكريًا ى يُسمَّ بأن
بطريقة منهما واحد كل سلك قد والجنون املجانني أن يتكشف حني بسيطة بمفارقة
استمرا عاملني — الثورة نهاية يف — كوَّنا لقد اآلخر. عن منفصًال طريًقا بأخرى أو
االجتماعية الفعل ردود بني والتجاهل اإلنكار من متبادلة حالة سادت وقد متوازيني.
الطبيب. تشخيص عن الناتجة االحتجاز حاالت قلة ذلك عىل والدليل الطبية، واالستجابات
عىل» «الحكم وتعبري الجنون. عىل الحكم أساسه عىل يتم الذي املقياس ليس هذا ولكن
وَمن مجنونًا، يَُعدُّ َمن النهاية يف يقرر الذي هو القايض أن بما الحال، ملقتىض مناسب
الرئيس املشفى يف املريض إىل تقدم كانت التي بالرعاية يتعلق فيما أما كذلك. ليس
— النوايا ُحسن توافر مع — اقترصت فقد الكربى، باملدن األخرى املشايف ويف بباريس
بيد القديمة. العصور منذ بهما التوصية يتم اللذين والحمامات العقاقري دستور عىل
وأسهم، للغاية ثريٍّا كان الجنون حول ذلك) قول عىل الجرأة لدينا كان (إذا البحث أن
يف النظريات هذه تسفر لم ذلك، ومع النفيس. الطب ميالد يف شائع، هو مما بكثري أكثر
عربت وقد تطبيقية. ممارسات عن — األحيان من كثري يف ولجرأتها لتعددها — زمانها
فيه شك ال «مما التايل: النحو عىل الوضع هذا حيال الشديد أسفها عن التسول لجنة
املوضوع هذا حول باملعلومات والغنية الهامة العلمية املؤلفات من كبري عدد نُِرش قد أنه
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تخفف ولم البائسة الطبقة لهذه فائدة وال نفع أي تحقق لم املذاهب هذه ولكن الشائق،
آالمها.» من

نظرية تأمالت

الجنون، تاريخ ميالد يمثل ال بوصفه عرش السابع القرن عن نتحدث أن ا حقٍّ أردنا إذا
إذا عما أعم بصورة نفسه الوقت يف (متسائلني مراحله إحدى وإنما فوكو، قول حد عىل
املؤرخ)؛ جنون رضوب من رضبًا ذاته حد يف يشكل للجنون التاريخي التقسيم كان
مع رشارتها اندلعت التي الفكرية، الثورة سياق إىل بالنظر املوضوع هذا تناول فسيتعني
بصورة شكل الذي املبدأ يعد العقل، مع يتفق بما إال العلوم يف التسليم عدم إن ديكارت.
نرشه الذي امُلؤلَّف ظهور مع … (اإلسكوالستية) املدرسية الفلسفة مع قطيعًة صارخة
املادة) (ماهية الجواهر ثنائية نشأت النفس»، «انفعاالت بعنوان ١٦٤٩ عام يف ديكارت
دور الصنوبري] [الجسم الصنوبرية الغدة منحت التي النظرية الَعَصِبيَّة والفسيولوجيا
باعتباره ديكارت يرى الروح. من األوامر الجسم يتلقى الغدة هذه طريق فعن «الرقيب»:
ال أنه حسية، وأخرى عاقلة نفس بوجود تقول التي النفس، ازدواجية لفكرة معارًضا
بحيث بالجسد، وثيًقا اتحاًدا املتحدة املفكرة النفس وهي فقط، واحدة نفس إال يوجد
يتعلق فيما أما امللموس. املادي اإلنسان وهو ثالث كيان الجوهر يف اتحادهما عن ينتج
لفكرة بالتمهيد تسمح فهي أنفسهم، القدماء ِقَدم قديمة تَُعد التي األهواء، بنظرية
لالنفعاالت. النفس-جسمي للطابع التعبري، جاز إذا تعريًفا، تقدم التي النفس» «حركات
الثنائية — الواحدية بمذهب املؤمن — (١٦٣٢–١٦٧٧) سبينوزا يدحض
املعارص. النفيس الطب من كبري لقطاع إلهام مصدر بعد فيما شكلت والتي الديكارتية،
واحد. لواقع إدراكني بني تناقًضا إال ليس والجسد النفس بني التعارض أن سبينوزا يرى
االسرتاتيجية املنفعة إىل (١٦٤٠ األهواء»، «سمات كتاب (مؤلف الشامرب دو كورو ويشري
عىل الحفاظ من بذلك يتمكنوا لكي لألهواء، بتفضيلهم والفالسفة األطباء حققها التي
علم يف وكاختصاصيني الفلسفة، حقل يف ذاته الوقت يف بقائهم مع كأخالقيني موقفهم

الطب. إىل بتطرقهم النفس
إبَّان السائد الطبي التفكري تشاركا اللذين الطبيني-الفلسفيني النظامني بخالف
فيما تركا واللذين الكيميائي)، الطبية والعناية اآليل الطبية (العناية عرش السابع القرن
الجسد أمراض دراسة بني الفصل عدم يف الطب استمر العالجية، الطرق عىل بصمة بعد
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تُبتَىل الصحة، األشخاصموفوري الكربى األمراض تصيب فكما النفس. أمراض ودراسة
القوة يف اضطرابًا تحدث التي الجنون، رضوب بأفظع واملمتازة العظيمة العقول أيًضا
استدعاؤنا يتم ثم ومن واستثنائية، غريبة أشياء يفعل اإلنسان تجعل لدرجة الجسدية
املريض خبث األفعال هذه مصدر كان إذا ما وملعرفة االختالف، هذا حول رأينا إلبداء
تفحص من بد ال عنها، أمني تقرير وكتابة الحالة عىل بدقة وللحكم املرض. غلبة أم
صفراوية، أم سوداوية كانت إذا ما ملعرفة وسلوكياته عاداته جميع ودراسة املريض
ألنه وذكاء؛ مهارة عن ينم ومحدد دقيق بأسلوب ولكن النقاط، من العديد عن وسؤاله
بالسوداوية؛ مصاب شخص به يديل الذي االعرتاف أو الرأي عند املرء يتوقف أال يجب
أشياء يتصور وحني فعليٍّا، يراه ال ما يرى أنه ويظن يعرف، ال ما يقول ما غالبًا إنه إذ
أن عىل املوت مكابدة باألحرى يفضل تجعله قد لدرجة بحزم بها يتشبث فإنه خاطئة،

.(١٦٠٩) املختلة1 مخيلته حركة قوة تتجىل وهنا كالمه، يناقض أو موقفه يغري
من بد ال النهضة، عرص من قريبًا زال ما الذي عرش السابع القرن أعتاب عىل للبقاء
بوردو. قضاة أحد النكر، دو بيري كتبه نوعه، من وفريد هام ُمؤلَّف عند برهة التوقف
والشياطني» الرشيرة األرواح تََقلُّب «جدول املعنون الشهري كتابه هنا نقصد ال ونحن
األمر، يتعلق ولكن واملشعوذات، الساحرات ملطاردة العنيف تأييده فيه أبدى (الذي
وإنما الجنون)، غري آخر يشء بأي العقول من العديد إىل بالنسبة يتعلق كما إليه بالنسبة
األشياء؛ وتََقلُّب تَبَدُّل «جدول كتاب وهو سابقه، من شهرة أقل آخر ُمؤلَّف هو املقصود
اإلنسان يهدف أن يجب الذي الحقيقي الثبات مصدر هو وحده هللا أن يتجىل حيث
يتناول عنوانه، من يتضح كما األخالقي، امُلؤلَّف هذا .(١٦٠٧) إليه» الوصول إىل الحكيم
عىل والدليل األصيلة، الطبية واألفكار التأمالت بعض واليُرس السالسة يف غاية بأسلوب
الجنون عن قيًما بحثًا يكتب أن فحسب) قصرية لفرتة (ولكن إذْن يستطيع املرء أن ذلك
«تكمن بينما عابر»، «بشكل إال تأتي ال الحكمة فيلسوًفا. وال طبيبًا يكون أن دون
حواء جنون أي واألعظم؛ األول الجنون منذ بإيجاز، منا.» واحد كل داخل الجنون بذرة
االستعارة هذه ولكن املجانني». من «جنًسا جميًعا أصبحنا امُلحرََّمة»، الثمرة أكلت «حني
اعتاد التي التهديدات أكرب «أحد الطبي: بالجنون املقارنة نطاق يف دخلت ما رسعان
هو بها، اإلنسان يبتىل التي الِعظام املصائب وإحدى الَخَطأَة، البرش إىل توجيهها هللا
خطابه يف النكر دو يتناول السحيقة.» الخطيئة هوة يف لنسقط لهالكنا تركنا أي الجنون؛
الساخطني، املهتاجني تنتاب التي نفسه) املصطلح استخدام دون من (بالتأكيد، الهالوس
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نظاًما استحياء عىل يؤسس وبدأ ومسكنه. الجنون مقر باعتباره املخ عن أيًضا ويتحدث
منه تتفرع […] بشجرة أشبه «الجنون التايل: النحو عىل األمراض لتوصيف حقيقيٍّا
فهناك بها. وترتبط الشجرة من والفروع األغصان تتدىل كما متعددة وأشكال أنواع
ورسيعو املتقلب، املزاج ذوو واملعاتيه والسعار، والهوس بالهياج واملصابون الحمقى،
املصابني من عدد إىل باإلضافة […] اليائسني أيًضا أغفل أن أريد وال […] االنفعال
الجنون إىل رصيح بشكل أحيانًا النكر دو يشري ذلك، عىل عالوة والحاملني.» بالسوداوية
عن أو بالوالدة اإلنسان به يصاب والذي الطبيعي»، «الجنون عليه يطلق الذي امَلَريض،
التي املفرطة»، «العواطف بسبب ذلك يحدث األخرية الحالة هذه ويف املصادفة، طريق
والغضب، والحب، والسوداوية، كالهوس، الجنون؛ من متنوعة أشكاًال ذاتها حد يف تمثل
معربًا املجانني، ترشد مسألة شديد بوضوح النكر دو يتناول وأخريًا، املشاعر. من وغريها
دون من األماكن جميع يف بحرية يتجولون املجانني «ترك من خاص بشكل استيائه عن
كونهم إىل إضافة املجانني، ألن وذلك الكنائس؛ يف كانوا ولو حتى بإحكام، يَُقيدوا أن
القربان حق يف سيما وال وقاحة، عن ينم مذموم فعل بأي يأتوا أن يُخىش خطرين، دوًما

املقدس.»
أوكسفورد. لكلية وعميًدا الهوتيٍّا عامًلا كان ولكنه طبيبًا بريتون روبرت يكن لم
زمانه.2 يف باهًرا نجاًحا ،١٦٢١ عام يف نُِرش الذي السوداوية»، «ترشيح كتابه حقق وقد
الوقت يف يقدم أنه كما السوداوية، عن قبله ُكِتب ما لكل جامًعا كتابًا امُلؤلَّف هذا يُعد
(قبل االكتئاب بشأن أصليٍّا تفكريًا — واملتطرية الخرافية الدالالت من الرغم عىل — ذاته
سيلقى الواقع، (يف الذاتية الكاتب بسرية منه كبري جزء يف يتعلق نفسها)، الكلمة ظهور
االهتمام أن عىل الكتاب هذا حققه الذي الفوري النجاح يدل منتحًرا). مرصعه بريتون
حقوًال ليشمل — قطًعا الجذاب — املرض هذا مجال اتسع فقد يتناقص. لم بالسوداوية
عنوان تحت كتابه يف كبريًا فصًال بريتون لها أفرد التي الحب، سوداوية مثل جديدة،
السوداوية أو الحب «داء باريس يف ِفرَّان جاك نرش بعامني، ذلك بعد (الحب-السوداوية).
باعتبارهما والسوداوية الهوس مصطلحا به ورد الذي امُلؤلَّف، هذا يكن لم بَِقيَّة». الشَّ
التي البديعة، الفكرية التأمالت ببعض م يَُطعَّ لم لو كبري باهتمام ليحظى مرتادفني،
الفرتة: بهذه الخاصة (الطريفة) والحكايات القصص يف ذكرها يرد أن لروعتها استحقت
من األسباب؛ من العديد إىل ذلك يرجع الرجال.» حب من وأسوأ أعظم النساء «حب
األوعية، هذه الطبيعة دفعت النقيض، عىل املنوية». األوعية «تقارب املرأة، لدى بينها،
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واملخيلة، الرئيسة، النفس قوى تصاب أن من خوًفا البطن؛ خارج «بعيًدا الرجال، عند
التناسلية باألعضاء لتأثرها نتيجة شديد باضطراب األمور، عىل الحكم وَمَلَكة والذاكرة

منها.» وقربها
بالتأكيد وهما املجال؛ هذا يف الرواد اإلنجليز من اثنني إىل نعود أن يتعني ولكن
األول لقب ،(١٦٢١–١٦٧٥) ويليس وتوماس (١٦٢٤–١٦٨٩) سيدنهام توماس
املرض هذا الحظ (فقد النقرس يف بأبحاثه البداية يف واشتهر اإلنجليزي»، «أبقراط ب
مرض أنها عىل الهسترييا إىل نظروا الذين أوائل من ويعد شخصيٍّا)، نفسه عىل ودرسه
يف املزمنة األمراض سائر محاكاة وحدها تستطيع إنها إذ األخرى؛ األمراض عن مختلف
أشبه فهو املختلفة، األشكال من له حرص ال عدًدا ويتخذ ن ُمتَلوِّ املرض «هذا مجملها.
الهسترييا جعلت التي األبخرة، نظرية إن نهاية.»3 ال ما إىل ألوانها تغري التي بالحرباء
يمكن ال التي املرض هذا مظاهر لرصد ُوِضَعْت قد والعناية، االهتمام هذا بكل تحظى
ويليس، إىل باإلضافة سيدنهام، كان ،(١٥٦٣–١٦٣٣) لوبوا شارل بعد بها. التنبؤ
كانت ملا وفًقا تعد، لم التي للهسترييا الدماغي األصل عن املدافعني أوائل من واحًدا
االنتظار من بد ال كان الواقع، يف النساء. عىل حكًرا املتجول، الرحم نظرية ساقته قد
أي الثاني؛ عن أما الذكورية. الهسترييا مفهوم رسمي بشكل الكلية تعتمد حتى قرنني
فقد — العصبي الجهاز ترشيح يف متخصص وعاِلم َرسيِري َطبيٌب — ويليس توماس
ا حدٍّ واضًعا النَّْفِسيَّة،4 الباثولوجيا حول نفسه الوقت يف وُمتَِّسق عقالني خطاب أول أَعدَّ
الطابع ونابذًا والجنون، الِخْلِطيَّة الركيزة بني السببية العالقة ورافًضا الشيطانية، ملسألة
مطلًقا، يكون أن عن َكفَّ العقل أن ويليس يرى والعقل. للنفس امليتافيزيقي الديكارتي
أيًضا، ويليس طرح وقد (العقل).5 امَلَلكة محل وعمله) األعضاء أحد (دور الوظيفة وحلت

والسوداوية. الهوس بني روابط وجود احتمالية األفسيس، وروفوس أريتايوس بعد
لبزوغ مواتية ظروف ظهور جوهريٍّا، اختالًفا املختلف عرش، الثامن القرن شهد
الرياضيات. بلغة تُكتَب الطبيعة أصبحت ونيوتن، ديكارت بعد جديد. علمي فكر
هذا خطى يَتَِّبع أن املستنري القرن هذا إىل بالنسبة املالئم من ليس فولتري، يؤكد وكما
هو الحقيقي املؤسس وإنما معني، مذهب ملؤسس اآلن بعد وجود فال ذاك؛ أو الفيلسوف
وكوفييه، ولينيه وبوفون، الفوازييه نجم بزوغ شهد الذي العرص أتى قد ها الربهان.
حذو األطباء حذا الطبيعة. تنظيم يف واسعة تصنيفات وضع طريق عن رشعوا الذين
لألمراض. الكربى التصنيفات أوىل بوضع وخاطروا الطبيعي التاريخ علم يف الباحثني
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هذا من األوىل الخطوة عىل — مونبلييه من طبيب — سوفاج دو بواسييه فرانسوا أقدم
جديدة «صنوف عنوان تحت األوىل البحثية مقاالته ١٧٣٢ عام يف أصدر حني النوع
عام الصادر كتابه يف موسع بشكل جديد من التصنيفات هذه وردت ثم األمراض»، من
وصف عىل امُلؤلَّف هذا يحتوي املنهجي». األمراض تصنيف «علم عنوان تحت ١٧٦٣
وأنواع. وُرتَب فئات، إىل األمراض هذه تقسيم جرى حيث مرض؛ ٢٠٠٠ عن يقل ال ملا
عىل الجنون أو العقيل «الذهان ل — الثامن القسم — العرش الفئات إحدى صت ُخصِّ
الفهم ملكات يصيب الذي ما، نوًعا العميق الخلل به ويُقَصد وأنواعه: أشكاله اختالف
عن تنشأ أن يجب «التي الذهنية الضالالت أو الهالوس األوىل الفئة يف نجد واإلدراك.»
تحت يندرج املخيلة.» تصيب التي الضالالت تأتي ومنه الدماغ، خارج ما بعضو عيب
سمعية هالوس يرافقه باألذن (َطننٌي واالرتباك والعثرة، والغشاوة، الدوار، الفئة هذه
نجد الثانية، الرتبة يف والرسنمة. امَلَرض ِم تََوهُّ وُعَصاُب املصاب)، الشخص منها يعاني
اشمئزاز أو منحرفة «شهوة صورة يف تتجىل التي األطوار] [غرابة العكر واملزاج الكآبة
اشتهاء يف املدى طويلة امللحة (الرغبة الَقَطا الرتبة، هذه تحت يندرج شاذة». وكراهية
الغرائب شهوة أو األقل) عىل شهر ملدة لألكل الصالحة غري املواد من أكثر أو واحدة أكلة
والُعطاُش امَلَريض، الرشه أو والنُّهام َمَريض]، بشكل لألكل صالحة غري مواد [اشتهاء
الشاِمل والرُّهاُب بالغربة، الشعور أو والحنني والنفور، املفرط]، [العطش امَلنَْشأ النَّْفِيسُّ
(االهتياج عليها يُطلق التي اإلناث عند الجنسية الشهوة شدة أو والُغْلَمة بَق، والشَّ [الهلع]،
صورة يف ويظهر إيطاليا، جنوب يف سائًدا كان عصبي [مرض والرَّْقَوَصة الرحمي)،
نجد الَكَلب. َداء أو املاء ورهاب الرتيالء]، حرشة لدغة وتسببه متنوع، هستريي رقص
األمور عىل الحكم يف تشويش أو «أرٌق أنها عىل تُعرَّف التي الهذيانات الثالثة الرتبة يف
بمعنى اغرتاب، أو (نقلة الهذيان التصنيف هذا تحت يندرج الدماغ.» يف خلل منَشؤهما
والسوداوية، العته، أو والَهبَل األمراض)، من غريه أو مِّ السُّ بفعل يحدث عابر هذيان
صنف قد سوفاج دو بواسييه أن نالحظ سوف ياطني. الشَّ وَهَوس (الجنون) والهوس
وأخريًا، ذاتها. الرتبة يف ووضعها الرئيسة الجنون أنواع سينا، ابن غرار عىل بحكمة،
املتمثلة شاذ) عقيل (ذهان الالنمطية الجنون أشكال تشمل التي الرابعة الرتبة تأتي
حيث الفرعية؛ الفئات من العديد إىل بدورها فئة كل تنقسم واألرق. الذاكرة فقدان يف
اثنتي عىل والعته فرعية، فئات عرش عىل امَلَرض) ِم تََوهُّ (ُعَصاُب امُلراِقيُّ الُعصاُب يشتمل
فئة عرشة أربع — مقاًال مقام لكل أن بما — السوداوية تحت ويندرج فرعية، فئة عرشة

فرعية.
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حرصي بشكل ارتباطها من تارة تعاني العامة امَلَرضية التوصيفات هذه كانت
١٧٦٩ عام يف استخدم َمن أول هو كان كولني، أو سوفاج، دو األَْعراض(بواسييه بَمبَْحث
املوضعية)، باآلفات أو ى بالُحمَّ املصحوبة غري األمراض عىل للداللة الُعصاب مصطلح
نوعني بني ١٧٩٠ عام يف فايكهارد َميَّز املثال، سبيل (عىل «سيكولوجيَّة» كونها من وتارة
توماس مثل قليلون، مؤلفون حاول وقد العقل). وجنون العاطفة جنون الجنون: من

االتجاهني. بني التوفيق إنجلرتا،6 يف أرنولد
الدراسات ابتداع عرش الثامن القرن إىل أيًضا تُعزى التي االبتكارات بني ومن
الذي النطاق واسع األوروبي التيار إطار يف وذلك للجنون، حرصيٍّا املكرسة الرسيرية
اإلنجازات إىل اإلشارة وتجدر كامل. بشكل لتناوله اآلن املقام يتسع ال والذي بالثراء تميز
أحد وهو ،(١٧٠٣–١٧٧٦) باتي ويليام بذكر ولنبدأ املجال، هذا يف اإلنجليز حققها التي
كتابه يف — أولهم يكن لم إن — والتطبيق النظرية بني الجمع عىل شهدوا َمن أوائل
به اضطلع الذي املحوري الدور هو ما نرى وسوف .(١٧٥٨) الجنون» حول «أطروحة
ويف إنجلرتا، يف عقليٍّا للمرىض املشايف يف الطبية الرعاية خدمات تقديم إصالح مجال يف
اضطراب هو الجنون أن باتي يرى الجنون، بمفهوم يتعلق فيما املعنوي. العالج نشأة
العقل يف انحراًفا كونه من أكثر اإلدراك) خطأ أو (الجنون، واملخيلة والشعور الحس يف
تشني وجورج ،١٧٢٥ عام يف ْوداء السَّ درس الذي بالكمور ريتشارد أيًضا نذكر والذكاء.
حول أطروحة أو اإلنجليزي (املرض اإلنجليزي» «املرض كتاب ١٧٣٣ عام يف نرش الذي
واألمراض واالكتئاب، واألبخرة، السوداء، مثل أنواعها اختالف عىل العصبية األمراض
وبدا عظيًما نجاًحا األخري الكتاب هذا حقق وبالهسترييا). امُلراِقيِّ بالُعصاب املتعلقة
أسباب إىل «الُعصاِبيَّة» األمراض هذه كل أرجع ألنه نظًرا للدهشة؛ مثري بشكل عرصيٍّا

املزدحمة. املدن يف واالكتظاظ التَّْغِذيَة، وَفْرط البدني، الخمول مثل
يِحيَّة التَّْرشِ الباثولوجيا مؤسيس أحد — (١٦٨٢–١٧٧١) مورجانيي تَميََّز إيطاليا، يف
ابتداءً ثَبََت ولقد والعته. الشلل حاالت يف املخ لفحص أفردها التي العديدة بدراساته —
بالجنون، اإلصابة إىل فيها السبب يرجع الدماغ يف آفات أي عىل يُعثَر لم العرصأنه هذا من
شياروجي نفسه. الدرب عىل للسري آخرين يلهم تنافسيٍّا جوٍّا يخلق لم الكشف هذا ولكن
املختلني رعاية مسئولية ١٧٨٨ عام يف إليه أُسِنَدت ممارس طبيب وهو ،(١٧٥٩–١٨٢٠)
١٧٩٣-١٧٩٤ عامي بني فيما له ونُِرش فلورنسا؛ يف بونيفاس القديس بمستشفى عقليٍّا
وتصنيفاته)؛ الجنون شأن (يف الجنون» حول «أطروحته من الثالثة املجلدات
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الترشيحية اآلفات االعتبار يف يأخذ أن محاوًال للجنون، العلمية املالحظة أسس وضع حيث
الفكرية. واالضطرابات

«طب كتاب (مؤلف كامو للو بظهور املجال هذا يف أيًضا بصمة للفرنسيني كان لقد
الجنون» لعالج خاص «منزل بإنشاء للمطالبة تظاهر الذي دوفور، أو (١٧٥٣ العقل»،
البحثية املقالة إىل قبل من أرشنا ولقد .١٧٧٢ عام يف بباريس الرئيس املشفى حريق بعد
بالخلل» تصيبها واألمراضالتي البرشي اإلدراك عمليات حول «دراسة بعنوان كتبها التي
يف يتمثل جريئًا اقرتاًحا لعرصه، نموذجيٍّا تمثيًال يقدم الذي امُلؤلَّف، يعرضهذا .(١٧٧٠)
من واألطباء جهة من الفالسفة بها رصح التي لالهتمام إثارة األكثر األقوال بني «التقريب
البرشي.» لإلدراك امَلَرِضيَّة الفسيولوجيا من نوع وتشكيل املواد هذه بشأن أخرى جهة
يف حاذيًا دوفور، فريى وعوده. من بالقليل إال الجميل املرشوع هذا يَِف لم الحقيقة، يف
ليس العقلية األمراض مقر أن — ليدن بجامعة األستاذ — بورهاف أستاذه حذو ذلك
التي والعقل، الجسم بني العالقة (أي التوادِّ بفعل بالخلل إصابته حالة يف إال الدماغ، يف
األخرى الجسم أجزاء مختلف يف املوجودة العيوب «إن باآلخر). أحدهما تأثر إىل تؤدي
الَخثَْلة تأثري املثال سبيل عىل (نذكر العقل» أفكار يف وبلبلة خلل حدوث يف أيًضا تتسبب
ليس «ولذا األخرى)؛ العقلية االضطرابات من العديد يف أو امَلَرض ِم تََوهُّ ُعَصاب حالة يف
كان ألنه نظًرا األمراض؛ تلك عالج يف يُذَكر تقدم ألي الطب إحراز عدم املستغرب من
للجنون الُودِّيِّ باألصل املتعلقة النظرية هذه تُعد وال الدماغ.» يف أسبابها عن يبحث
بحيث بُعد»؛ عن يتم فسيولوجي «تضامن للجنون: التعاطفي أو الودي باألصل (ويُقصد
االختالل أو بالجنون اإلنسان إصابة عىل خلل أو بترضر الجسم يف ما عضو إصابة يؤثر

معزولًة. نظريًة العقيل)
«دراسة بعنوان بحثًا — أيًضا طبيب وهو — (١٧٢٨–١٧٩٧) تيسو سيمون نرش
عن «أطروحة كتاب يضمها التي الستة األجزاء من الثالث الجزء وهو الرصع»، حول
يف صدر الذي صحته» بشأن للشعب «بيان بكتابه اشتهر ولكنه وأمراضها»، األعصاب
اشتهر كما الطبي، بالتثقيف اهتمت التي املؤلفات أوائل أحد يَُعد والذي ،١٧٦١ عام
هذا حقق وقد الرسية». العادة تسببها التي األمراض حول دراسة — «االستمناء بكتابه
طبعة ٣٠ عىل يزيد ما منه وصدر باهًرا، نجاًحا عدة، لغات إىل تُرِجم الذي امُلؤلَّف،
يتوغل هو وها بعد نشأ قد النفيس الطب يكن لم و١٨٤٢. ١٧٦٠ عامي بني فيما
تُبدَّد التي املني من الكبرية «الكمية عام، وبشكل االستمناء، بسبب جديدة. أراَيض ليغزو
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تصيب «التي تلك من بالفعل بكثري وأفظع أسوأ حوادث وقعت الطبيعية»، الطرق بغري
بأخرى، أو بطريقة الطبيعي.» الجنيس االتصال يف بداخلهم ما يفرغون الذين األشخاص
نظرية تشكل اآلراء هذه كون عن وبعيًدا … مجنونًا الشخص تجعل التي الحماقة إنها
الفردية» «الرذيلة عن الناجم والعقيل البدني الدمار هاجس يسيطر سوف مستقبل، بال

بأكمله. عرش التاسع القرن عىل
يف — النخبة وأهل املجتمع صفوة سيما وال — عرش الثامن القرن مجتمع كان
كبريًا اهتماًما مبديًا السابق، القرن يف الوضع عليه كان مما أكثر علمائه، مع وفاق حالة
متاحة غري املعرفة فيها كانت التي املرحلة تلك عن بعيدين اآلن حتى زلنا ما بأبحاثهم.
قاعدة تخاطب للجنون صت ُخصِّ التي العديدة املؤلفات كانت ثم، ومن للمتخصصني؛ إال
القرنني يف الحال عليه ستكون كما مقترصة، تكن ولم املستنري الشعب من عريضة
فقد واملوسوعات، القواميس أو املعاجم عن أما فقط. املحرتفني املتخصصني عىل التاليني،
املعارف طليعة يف تكن لم لو حتى الشعب، عامة جانب من االهتمام من بقدر حظيت
االعتبار يف األخذ مع مقارنة، إجراء لالهتمام املثري من العرص. ذلك يف واإلشكاليات
فورتيري ألفه الذي العام» «املعجم بني قرن، نصف عن يزيد الذي الزمني بالفارق
بالجنون. يتعلق فيما تهمنا) التي املجلدات إىل بالنسبة ١٧٦٥) و«املوسوعة» (١٦٩٠)
ارتدائها مع حتى تبدو، للغاية موجزة تعريفات عرشة نحو فورتيري معجم يف نجد
«بحسب الهوس يعد املثال، سبيل فعىل قديمة. عرش، الثامن القرن أواخر حقبة عباءة
دون من وهياج بسخط مصحوبًا ويكون يقظة، حلم يسببه مرًضا الطبي، التعريف
الدم.» حرق أو ْوداء، السَّ أو املرارة التهاب عن ناجم سوداوي مزاج عن ينشأ وهو حمى،
يف بدقة وُمَعرَّفة محددة معلومات يشمل مستفيًضا بيانًا عرشين نجد «املوسوعة»، يف
املخ/الدماغ، باملوسوعة وردت التي الجديدة املصطلحات بني من نذكر الطب. مجال
هبط الذي الشياطني، هوس وأيًضا أعمدة)، تسعة املوضوع لهذا ص (ُخصِّ واألهواء
عىل يتجرءون يزالون ال كانوا الذين واألطباء العقلية. األمراض مرتبة إىل بالرضورة
ذلك من واألسوأ بل السيئني، بالفالسفة يُوَصفون كانوا الشيطان تأثري مسألة إثارة
غيبي «كمدد املوضوع هذا يستغلون الذين الفاشلني، الرتاجيديا بُكتَّاب يوصفون كانوا
أيًضا الجديدة املصطلحات بني من نجد نهايتها.» يسطرون كيف يعلمون ال ملرسحية
التواد بفعل الدماغ يتأثر حيث الجنسني؛ بني مشرتًكا مراقيًا «مرًضا بوصفها األبخرة،
الرجال.» إىل بالنسبة ان وامَلراقَّ للنساء بالنسبة الرحم لألحشاء، العصبية األلياف بتََهيُّج
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[بمعنى «الجنس» يصيب مرض أنه عىل ذكره ورد إذ الرحمي»؛ «االهتياج يغفل لم
تدفع مفرطة جنسية «رغبة خالله من تتجىل كهذيان تعريفه وتم النساء]، مجموع
جاء هنا (ومن هياج إىل الشهوة هذه إشباع عدم ويؤدي ذاتها.» إشباع إىل بعنف املرأة
الذي «الشبق» هو املرض لهذا الذكوري املعادل الُغْلَمة). أو الرحمي» «االهتياج اسم
لنزعاتهم الِعنان إطالق بسهولة يستطيعون الرجال ألن نظًرا شيوًعا؛ أقل إنه عنه قيل
منذ املعروفة الكالسيكية املصطلحات تعريف تم ولقد الجنسية. ولشهواتهم التناسلية
يف الجنون هو ما الواقع، يف ولكن، للغاية. وكالسيكي تقليدي بأسلوب القديمة العصور
العقل عن املرء يحيد «حني طبيٍّا: أو أخالقيٍّا الجنون يكون قد املوسوعيني؟ املؤلفني نظر
أنه معناه فهذا عنيف، هًوى عبودية ِنري تحت ألنه بالندم؛ وشاعًرا لذلك مدرًكا ويكون
الصواب، طريق يتبع بأنه تام وباقتناع بثقة العقل عن املرء يبتعد حني أما ضعيف.
يتم الذين املساكني أولئك األقل عىل هم هؤالء الجنون. عليه نطلق ما هو يبدو فيما فهذا
شيوًعا أقل نوع من جنونهم ألن إال البرش سائر عن يختلفون ال ربما والذين احتجازهم،

وأمنه.» املجتمع نظام نطاق يف يدخل وال
النحو عىل «الجنون» مصطلح (١٧٦٤) الفلسفي» «القاموس ُمَؤلَّفه يف فولتري َعرَّف
بالرضورة اإلنسان ويجعل الدماغ أجهزة يصيب الذي املرض ذلك هو «الجنون التايل:
ممتلكاته، إدارة يستطيع ال أنه وبما اآلخرين. مثل الترصف أو التفكري عىل قادر غري
وإذا عنه. نقصيه فإننا للمجتمع، مالئمة أفكاًرا يملك ال أنه وبما عليه، نحجر فإننا
هو املجنون […] بتقييده نقوم هائًجا، كان وإذا باحتجازه. نقوم خطورة، يشكل كان
اآلالم بسبب النقرس مريض يعاني كما دماغه، ترضر بسبب يعاني مريض شخص
خطاباته أحد يف صويف إىل ديدرو يرشح جانبه، ومن وقدميه.» يديه يف بها يشعر التي
هذه ألهمت كما اإلنجليزية». «األبخرة أو ْوداء، السَّ هي ما فوالند) اآلنسة إىل (رسائل
لأللم؛ املجال يفتح الذي هو الخيال «إن باريس»: «لوحة كتابه يف مرسييه نفسها األبخرة
املقدرة تمتلك عليه، ويستحوذ اهتمامها يجذب ما تجد ال حني العقلية، القوة هذه ألن

والوجع.» لأللم مصادر إىل بها يحيط ما كل تحويل عىل

العالجي عرصالباروك

نادرة عالجية. بإرشادات مصحوبًا الجنون حول النظري التفكري هذا كل كان بالطبع،
وافرة العالجية اإلرشادات كانت ولقد العالجي. الجانب إىل تتطرق لم التي املؤلفات هي
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أن لدرجة الوسطى، العصور أو القديمة العصور يف عليه كانت مما أكثر الحقبة هذه يف
كان الواقع، يف ُمَطْمنئ. غري أمًرا املايض إىل بالنظر بدا ما هو غيابها، وليس غزارتها،
متنوًعا. كان ما بقدِر مستفيًضا عرش الثامن القرن أواخر يف العالجية الطرق جدول
الوسطى. القرون أواخر يف عليها املنصوص الكالسيكية العالجية الطرق املقدمة يف نجد
تنوعت ،١٧٨٥ عام يف الصادر التعليمات منشور يف كما البحثية املقاالت من العديد يف
املرضية، والوساوس والسوداوية، الهوس، املختلفة: الجنون ألنماط تبًعا املداواة أساليب

والبََله. والعته االهتياج، لجنون املسبب الدماغ والتهاب
املتعلقة هاريف أعمال بروز مىضمنذ وقت أي من أكثر رائجة الفصد عملية أصبحت
متفاوتة. بدرجات ولكن الجنون، حاالت جميع يف تقريبًا تُوَصف وكانت الدموية، بالدورة
بجرأة». الفصد عملية «إجراء وجب االهتياج)، جنون (هوس، ا حادٍّ الجنون كان فكلما
كانت إذا خاصًة ْوَداِوية، بالسَّ مصابًا املريض كان إذا الفصد حدة من التخفيف ويتم
وعدم ،١٧٨٥ «تعليمات» يف ورد ما وفق الحذر، توخي من بد ال ولكن قديمة. الحالة
وإصابته املريض «إضعاف إىل يؤدي قد هذا ألن الهوس؛ حالة يف الفصد يف «اإلفراط»
الذي العالج بشأن تقرير الرسمية الطب دورية يف ورد للشفاء». قابل غري ببََله غالبًا
ربيًعا عرش الخمسة ذات الفتاة ١٧٧٨ سبتمرب من والعرشين السابع يف له خضعت
«جعلتني قائًال: املعالج الطبيب يتحدث ى». ُحمَّ تصاحبه ال حقيقي «هوس ب املصابة
نحو الحيض دم تدفق يسببه وراثي هوس أنه عىل فعليٍّا املرض هذا ص أَُشخِّ الفتاة حالة
األوىل، التفريغ عملية وإلجراء بعد]. حاضت قد املعنية الفتاة تكن [لم التناسلية األعضاء
الجراحني، أحد وباستشارة ا، جدٍّ اهتاجت املريضة أن بيد القدم.» من بالفصد أويص
عىل للدم» «متعطشة َعَلَقات ست وضع استطعنا وبصعوبة الَعَلَقات. استخدام اقرتح
العلقات. أذناب الطبيب قطع الوقت، بعض مرور بعد املاء. يف املغمورتني املريضة قدمي
أيام، بأربعة ذلك وبعد الجنون. وطأة من يتحرر رأسها كان يخرج، الدم كان «كلما

النهاية.» يف عقلها استعادت القدم، من لها فصد إجراء يتم بأن طواعية قبلت حني
التطبيق، وأيًضا بل النظرية، القت لقد الدم؟ نقل إىل نلجأ ال ملاذا املقابل، ويف
ديني، الدكتور هو بطلهما وكان و١٦٨٠، ١٦٦٠ بني ما الفرتة يف باريس يف رواًجا
قد أنه املغتابون أكد بينما الطريقة، بهذه املجانني من العديد شفى قد أنه ادعى الذي
عىل علنية تجربة دينيس الطبيب أجرى ،١٦٦٧ ديسمرب ١٩ املوافق اإلثنني يوم يف قتلهم.
حرض الحي. أضحوكة وبات ماريه شوارع يف عاٍر نصف يركض كان حقيقي مجنون
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وطبيبان، الرفيع، واملقام الوجاهة ذوي من املحرتمة الشخصيات «بعض التجربة هذه
يف األمر يتعلق حيث العجل.» أحرضا اللذان وهما وَجزَّاران فضوليني، ثمانية أو وسبعة
ونقائه وطزاجته بعذوبته يسهم «قد الدم هذا إن إذ املريض؛ إىل العجل دم بنقل الواقع
الدم نقل عملية تكررت وقد به.» سيختلط الذي الدم وغليان فوران حدة من التلطيف يف
قبل املريض إخضاع يف تفكري هناك كان لقد بل كبرية». «بمعدالت ساعة ٤٨ مرور بعد
«لقد السابقتان). العمليتان بدأته ما (إلنهاء الثالثة للمرة دم نقل لعملية سبيله إخالء
داكن لون ذا بوًال كبري كوب ملء املريض تبول التام.» الهدوء من حالة يف حاليٍّا أصبح
دم [وجود الهيُموجلُوبينِيَّة الِبيَلة هذه وتَُعد املدخنة. بسخام ُمِزَج قد كان لو كما للغاية
ودم املتربع دم بني التوافق عدم عن الناجم الَحْمراء ِم الدَّ ُكَريَّات تكرس بسبب البول يف
يف الدَّم ِخضاب وجود يف السبب «يرجع التايل: النحو عىل بتفسريها جيًدا مؤًرشا املتلقي]
كانت أن بعد وذلك األَبْوال، طريق عن وترصيفها للتفريغ ْوداء السَّ امِلرَّة تعرض إىل البول
يؤثر أن شأنه من كان مما الدماغ؛ إىل بأبخرة تبعث وكانت الجسم داخل قبًال ُمْحتَبَسة
أم نجا قد املسكني املجنون هذا كان إذا ما نعلم ال ونحن خلًال.» بها ويُحدث وظائفه يف
أسفر مما وخيمة؛ عواقب لها كان الحًقا أجريت التي األخرى الدم نقل عمليات ولكن ال،
يظهر بدأ ذلك، عن فضًال عرش، الثامن القرن بداية من اعتباًرا املمارسة هذه إدانة عن
مستعصيًا. الجنون كان إذا سيما وال للمجانني، الفصد عملية إجراء ملعارضة قوي تيار
التنديد تم ما أن إىل اإلشارة تجدر ولكن املوضوع، هذا لتناول بأكملها كتب صت وُخصِّ
حد يف املمارسة وليست العالجية الطريقة هذه إىل اللجوء يف اإلرساف هو باألحرى به

ذاتها.
اتفق فقد النسيان. يطوها فلم األخرى، العالجية التفريغ بطرق يتعلق وفيما
(خصوًصا الحمضية واألخالط امِلرَّة ترصيف رضورة عىل العرص هذا أطباء جميع
عىل منهما، الحيواني» االقتصاد و«تخليص منهما، الجسم وإفراغ السوداوية)، حالة
األطباء كان البُْقراِطيَّة. ملذهب الراسخة الخلفية إىل بالطبع مستنًدا هذا كل يكون أن
«استخدام أن إىل ١٧٨٥ «تعليمات» وتشري الحاالت. جميع يف وامُلَقيِّئات املطهرات يصفون
وصفات من له حرص ال عدد وهناك الفصد.» عملية إجراء من بكثري أهم كانت املطهرات
وانتهاءً الشائعة) العالجات من بعد فيما (أصبحا ناَمكِّي والسَّ بالرَّاَونْد بدءًا املطهرات،
من مالعق ثالث «خذ املثال: سبيل عىل الحدود، أقىص إىل والعجيبة الغريبة بالوصفات
أنها وهي إضافية، خاصية فتمتلك املقيئات، عن أما «… ب حشوه بعد عجوز، ديك مرق
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األطباء اهتمام الِهزَّة هذه أثارت ما ورسعان وينتفض، يرتجف وتجعله املريض تهز
الحيواني». «االقتصاد يف إلهاء من تحدثه ملا نظًرا الجنون؛ عالج يف املتخصصني

النهائية، صورتها إقرار قبل الصدمة، عىل القائمة العالجية الطرق هذه استخدام بدأ
يشري الوسطى. القرون يف ثم املثال) سبيل عىل سيلسوس، (لدى القديمة العصور منذ
إحدى إىل — الحديثة للجراحة الروحي األب — تقريبًا–١٥٩٠) ١٥٠٩) باريه أمربواز
«سبل ل مؤلفاته يف خصصه الذي الفصل يف الطريقة بهذه معالجتها تمت التي الحاالت
وبالتهاب حادة، بحمى مصاب جاسكون، يُدعى مريض قام «مؤخًرا املتنوعة».7 الشفاء
نافذة من الليل يف نفسه بإلقاء حالته، تدهور إثر االهتياج لجنون املصاحب الدماغ يف
وقد جسده. من متفرقة مواضع يف بجروح وأصيب البالط عىل فسقط الثاني، بالطابق
وهدوءه عقله يستعيد بدأ الرسير، عىل ُوضع أن بمجرد أنه ووجدت لتطبيبه، استُْدِعيُت
إحداث فكرة بدأت العارضة، «املالحظة» وبخالف تماًما.» االهتياج جنون عنه وزال
إىل الصدد هذا يف كولني أشار فقد التطبيق. نحو طريقها تشق عالجي لغرض صدمة
فائدة أكثر واألوجاع اآلالم تكون الهوس، حالة يف إنه ويليس: وقال البدنية. العقوبات
كان التي املتبعة، الوسائل بني من نجد املبدأ، هذا من انطالًقا والعقاقري. األدوية من
أحد قام ،١٧٨٣ عام يف اإلجباري. ام والَحمَّ املفاجئ ام الَحمَّ بها، أوصوا قد القدماء
تفلح لم بالجنون. مصابة لديه تعمل التي الطاهية ألن الطبيب؛ باستدعاء القساوسة
باملطهرات، األَْمَعاءِ وإْفَراِغ التطهري وعمليات كالفصد، الكالسيكية العالجات حالتها مع
من ا بدٍّ الطبيب يجد لم تضاعفت، التي والسخط الهياج نوبات وأمام الرشجية. والحقن
ثم املريضة.8 ُشِفيت وبالفعل، بحبل. أوًال ربطها بعد املجاور، النهر يف املريضة إلقاء
يف سواء رائجة، البَْحِريَّة امات الَحمَّ «كانت املرعبة: البحر امات َحمَّ عن يكثر الحديث بدأ
أكثر يرض خوف سوى تحدث تكن لم أنها بيد الَكَلب. املاء/داء ُرهاب أو الهوس حالة

كثري. فهذا كفى، .(١٧٨٥ (تعليمات ينفع» مما
كانت الذي الوقت يف الَكْهَرِبيَّة، ْدَمة الصَّ باخرتاعه رائًدا يعد عرش الثامن القرن كان
التي الحظوة تلك الحقيقة؟ هذه ننكر أن لنا فكيف اكتشافها، للتو تم قد الكهرباء فيه
عىل بالتايل وانعكست املجتمع اهتمام عىل استحوذت والتي الكهربائي»، «السائل نالها
بل عليها، العالجية الطريقة تلك لتطبيق مؤهلة الشلل حاالت بدت البداية، يف الطب.
إال هناك تكن ولم تشنجات. يصاحبها التي واالضطرابات العصبية األمراض وأيًضا
بالقرب بوضعه املريض «كهربة» ب بدأنا الجنون. األمراضعن هذه تفصل واحدة خطوة
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لها يكن لم الكهربائية» الحمامات «هذه ألن نظًرا ولكن رشارات،9 انبعاث مصدر من
الرسمي التعليمات نصمنشور وقد الكهربائية». «الصدمة يف بعد فيما فكرنا كبري، تأثري
ما «ولكننا والهوس، البََله حاالت يف الطريقة هذه إىل اللجوء عىل ١٧٨٥ عام يف الصادر

الوسيلة.» بهذه عولجت حاالت بأي فعليٍّا االستشهاد نستطيع ال زلنا
أنتيسريا بعشبة االهتمام أن يبدو للخربق؟ حدث ماذا امُلَفرَِّغة، العالجات إىل لنَُعْد
عىل نصت ١٧٨٥ «تعليمات» أن بيد طبيٍّا. منه أكثر أدبيٍّا فصاعًدا اآلن من أصبح الشهرية
يشء. أي إغفال عدم وجوب يف باألحرى يتمثل لذلك الدافع كان ربما ولكن استخدامه،
إحدى وَداِوية، السَّ حالة يف خاصة عالية، بجرعات توصف التي املطهرات شكلت لقد
امُلَفرَِّغة، العالجات بعد عنيفة. ِمَعِويَّة هزة من تحدثه ملا نظًرا بالصدمة؛ العالج طرق
التفريغ عمليات إتمام عن ُمفتَعلة، قرًحا بوصفها ولكن مسئولة، أيًضا امُلهيِّجات كانت
طفًحا أو تقيًحا تسبب املصطنعة والقرح والِخَزاَمة، الكي، عمليات كانت فقد الصعبة.
إال أبقراط إىل يشار يعد (لم الجسم خارج طردها ثم ومن الفاسدة، األخالط جذب بغية
إىل بالجنون اإلصابة سبب يُعزى كان حني سائًدا). ظل البقراطية مذهب ولكن قليًال،
بالَجَرب، التلقيح األحيان بعض يف يتم كان ا]، ُسمٍّ إذن يعني [فريوس نَقيِيل» «فريوس

آخر. لسم السموم من نوع طرد شأنها من التقنية هذه بأن اعتقاًدا
نفسها تفرض أن البرشية، األخالط نظرية مع أيًضا املتوافقة املرطبات، استطاعت
استُخِدم آخر عالج أي من أكثر فائدة وتحقق الساحة عىل متميزة مكانة وتحتل
هو املرطبات باستخدام بالتبخري العالج يعد كما عرش. الثامن القرن يف الجنون ملداواة
التي األطروحة يف هذا ورد وقد الجنون. حاالت جميع يف بامتياز نجح الذي العالج
إن عرش.10 الخامس لويس عهد أواخر يف كبري بنجاح وحظيت بوم بيري الطبيب قدمها
تحتوي التي املغلية واملرشوبات املرطبات استخدام يعززه العصبي» الجهاز «اسرتخاء
التي الحرارية الينابيع بمياه (بدءًا كبرية بكميات املاء ورشب نباتات، أو أعشاب عىل
نهرية أكانت سواء الحمامات، وباألخصيف واالغتسال الفرتة)، هذه يف للغاية رائجة كانت
هي فقليلة ومتانة. قوة األلياف «تمنح والتي باردة، أم دافئة أم وساخنة منزلية، أم
العضوية.» أنسجته مرونة وتستعيد العصبي الجهاز فعالة بصورة تعزز التي الوسائل
زمالئه، نفوس يف الغرية نار امللكي، البالط طبيب أصبح الذي بوم، بيري أشعل بالطبع
ولكنه الشهريات. مريضاته بعض موت يف تسبب قد بأنه تفيد شائعات نرشوا الذين
هو ليس بوم املرض. بوسواس الدائم املريض فولتري، شخص يف عنه ممتاًزا مدافًعا وجد
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يصاحبه وما الدماغ التهاب يصبح فحني املرطبات؛ امتدح الذي حال، أي عىل الوحيد،
املريض. رأس عىل يتدفق البارد املاء برتك كذلك يُوَىص مزمنًا، مرًضا االهتياج، جنون من
أبقراط» «قلنسوة عن املرطبات، باستخدام أيًضا أوصت التي ،١٧٨٥ تعليمات لنا تكشف
وهي املرض. غزو بداية منذ الحليق العقيل املختل رأس عىل توضع كانت التي الغريبة
برتطيبها دائًما مبللة تكون أن عىل الحرص مع املريض رأس بها يَُشد ِعصابَة عن عبارة

والخل. البارد املاء من خليط يف مغموس بإسفنج
األفيون استعمال شاع فقد الجنون. معالجة يف وامُلَخدِّرات ئات امُلَهدِّ دور يغفل لم
الهياج. جنون حاالت يف سيما وال عرش، الثامن القرن أواخر يف الُكتاب جميع بذلك وشهد
امُلَهدِّئ هذا مع والكافور. والداتوَرة، والِبالدونَّا، السيكران، نجد ذلك، إىل باإلضافة
عىل رائجة وأصبحت الوسطى، العصور إىل ترجع التي التََّشنُّج ات ُمضادَّ نستعيد األخري،
الكالسيكيني واملسك القندس إفرازات إىل يُضاف عرش. الثامن القرن يف الخصوص وجه
بحماس استخدامه إنجلرتا أقرت الذي الزنك)، (أكسيد الزنك» «زهور وخصوًصا الحلتيت

بدورها. الحًقا عليه أثنت ثم األمر بادئ يف فرنسا تستحسنه ولم
الثانية املرتبة يف يأتي كان استخدامها ألن عدًدا؛ أقل وامُلنَبِّهات امُلَقويات كانت ولقد
يف وللمعاتيه؟ ْوداِوية، بالسَّ للمصابني إعطاؤه يتم كان الذي ما ولكن، ئات. امُلَهدِّ بعد
البداية يف يوَصف كان فقد الكينا. نبات عىل منصبٍّا االهتمام كان عرش، الثامن القرن
يات، امُلَقوِّ مرتبة إىل التايل القرن يف ُرِفَع ولكنه عرش، السابع القرن خالل للحمى كمضاد
الخردل، مثل األخرى، الداخلية املنبهات بعضأنواع وتوجد التشنج. ومضادات واملهدئات،
كان الذي ف) امُلَجفَّ اِإلْسباِني (الذُّباب الذُّرَّاح ومسحوق (امِلْلَعِقيَّة)، الربي الَخيْل وفْجل
أما العته. حاالت بعض يف أحيانًا يوصف كان ولكن الجنسية، للرغبة مثري بأنه معروًفا
لها كان فقد امُلهيِّجات، فئة ضمن تصنيفها يمكن والتي بالفعل، املعروفة امُلَعطِّسات عن
«كينا والِجنِْطيان؛ (الكينا النباتات بعض َفرك عىل املقويات تشتمل وقد أنصار. أيًضا
عىل عالوة … الكربيتية الحمامات أو الخردل، طحني إليها املضاف والحمامات الفقراء»)،
املالئمة الغذائية باألنظمة املتعلقة الطبية بالوصفات للغاية متمسكني األطباء ظل ذلك،

حدة. عىل حالة لكل
ملعالجة كالسيكية أساليب إال هي ما عالجية طرق من اآلن حتى ذكره تم ما كل
أم النظرية بند تحت تدخل الرتسانة هذه كانت إذا عما لنتساءل الوقت حان لقد الجنون.
استفادوا، األثرياء املرىض أن فيه شك ال مما املستفيد؟ َمِن الثانية، الحالة ويف التطبيق،
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وكانت تُحىص. وال تُعد ال التي العالجية واألساليب األدوية هذه من القول، جاز إذا
استُدِعَي ألجله الذي الغرض وهو طبية، وصفة عىل الحصول تقتيض الطبيب استشارة
يتعلق حينما امُلبْتَذَل السؤال هذا مثل لطرح مجال فال ذلك، ومع األول. املقام يف الطبيب
«دورية يف املثال سبيل عىل املذكورة، الحاالت جميع كانت ولو حتى بالنتيجة، األمر
بشكل ربطت والتي عرش، الثامن القرن يف ظهرت التي — والصيدلة» والجراحة، الطب،
نهاية دائًما تنتهي وكأنها تبدو — العالجية واملؤرشات الرسيرية األوصاف بني وثيق
أكاديميٍّا طابًعا يضفي قد مما املريض»؛ «ُشفي األزمات»، «َقلَِّت النوم»، «أتاه سعيدة:

القصص. هذه جميع عىل اليشء بعض
االحتجاز ودور املشايف بهم تَِعجُّ الذين عقليٍّا املختلني اآلخرين، املجانني عن وماذا
«مروا أم الجربي االحتجاز دور إحدى يف مبارشة احتُِجُزوا قد أكانوا سواء الجربي؟
شيوًعا: األكثر العالجات لهم توصف كانت باملدينة»، الرئيسة املشايف أحد عىل أوًال
عام يف أنواعها. بمختلف بَة ْ والرشَّ اإلجبارية، امات الَحمَّ ضمنها ومن والحمامات الفصد،
املتعلقة الصيغ من عدًدا الرئيس باريس بمشفى الخاص األَْدِويَة ُدْستوُر قدم ،١٧٦٧
الهياج» أو الهوس لحاالت َمْغِليٍّا «مستخلًصا بينها من نجد عقليٍّا. املختلني بعالج
تماًما)، تختِف لم الشهرية الُعْشبَة هذه أن عىل دليل وهذا األسود، الخربق إليه (يُضاف
الرصع» ضد و«مسحوًقا (مليِّنًا) الهوس» ضد بَة و«َرشْ ْوَداِوية»، للسَّ مضادة و«حبوبًا
والناردين، الصليب، عود أو والفاوانيا الدبق، أو البلوط َهدال عىل أسايس بشكل يشتمل
هامان عنرصان يتدخل ذلك، ومع والزَّيَزفون. الوادي زنبق أيًضا املسمى والكونفاالريا
املعوزين سيما وال — عقليٍّا ملختلني وصفها يتم كان التي العالجات أوًال: التوازن؛ لحفظ
العالجات هذه إىل (بالنظر تكرارها معدل ومن كميتها من بالرضورة التقليل يتم كان —
العالجات هذه أن ذلك: من واألهم ثانيًا، تماًما). سيئة بالتأكيد تكن لم أنها نجد اليوم،
تتكرر الجنون». «بدايات يف إال للمريض توفريها يتم يكن لم الصحية الرعاية وخدمات
ثمانية إىل أشهر ستة غضون يف املريض حالة تتحسن لم فإذا باستمرار. العبارة هذه
من امليئوس مصاف يف املريض ويُوَضع الرهيب اإلقصاء شبح يخيم املعالجة، من أشهر
املريض نقل عند الحق، وقت يف جديد عالج تجربة هو عمله يتم كان ما أقىص شفائهم.

شابٍّا. يزال ال املعني الشخص كان إذا خاصة آخر، إىل مكان من
من العديد الكالسيكية العالجية الطرق من الواسعة البانوراما هذه إىل يُضاف
والصور األيقونات مجموعة تعرض نفسه. الجنون بقدر مجنونة تبدو التي العالجات
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املجنونة: العالجية األساليب هذه أحد عرش والسابع عرش السادس القرنني تمثل التي
وجه عىل األكرب برويغل بيرت لنا ويصور الجنون. حجارة أو الرأس، حصوات استخراج
نجد حيث الهزلية؛ العمليات هذه إحدى رسومهما يف بوش جريوم وأيًضا الخصوص
رأس َفْرَوة يف الجبهة، مستوى عند ا، شقٍّ يُحِدث املشعوذين أو الدجالني كأحد يبدو طبيبًا
وهو ومستديًرا، صغريًا َحَجًرا منه يستخرج حتى ومتني، ثابت كريس إىل مقيد مريض
تتم العملية أن سيما وال رمزية، قصة يكون أن يعدو ال األمر أن نظن الجنون. حصوة
العملية يجري الذي الجراح نجد بوش، رسوم يف بالكرنفال. أشبه احتفايل جو يف غالبًا
— به املرغوب غري الضيف ذلك — الجنون حصوة انضمت وقد رأسه. عىل قمًعا يرتدي
نقول أال السقف. وعنكبوت والُجَعل، والزُّنْبور، النَُّعَرة، تشمل التي الطويلة القائمة إىل
(كما نفسها العملية تفاصيل واقعية أن بيد رأسه»؟ يف َحَجر لديه «فالن فالندر: يف
مماثلة عمليات أن نفرتض تجعلنا قد براي) دو تيودور جون رسم يف باألخص تتجىل
عليها يتوافدون الناس كان التي واألسواق املعارض يف النهضة، عرص بداية يف أجريت
الدجال له أظهر الذي املجنون، ذلك شفاء يف أمل لدينا كان ربما أسنانهم. لخلع أيًضا
الجراحني «أولئك يذم أن باريه أمربواز ينَس لم جنونه. عن املسئولة الحصاة ما بحيلة

ولصوص.» وفاسقون ومحتالون، مخادعون األمر حقيقة يف هم الذين املدعني،
ممارسة والرسوم األيقونات لنا صورت عرش، السادس القرن من الحق وقت يف
الحج رحالت تختِف لم الراقصة. املواكب يف متمثلة الجنون ملعالجة غريبة أخرى طبية
انقضاء بعد باألحرى لتختفي تكن ولم الوسطى، القرون يف رائجة كانت التي العالجي
صورة الرائعة النقوش بعض خالل من األكرب برويغل بيرت لنا يقدم القديم. النظام عهد
واقعية تعطينا قد أيًضا وهنا (فالندر). مولنبيك يف العالجي الحج رحالت إلحدى حية
بقوة بأذرعهن أمسكت وقد يَْن، يَتََلوَّ نساء الطبيعة: عىل ُرِسَمت قد بأنها اإليحاء املشاهد
«هؤالء التايل: النحو عىل برويغل راقصيرشحه موكب يف َن يَِرسْ جانب، كل يف ممرضتان
بالقرب مولنبيك، يف يوحنا القديس عيد يوم يف الرقص عليهم يتعني الذين الحجاج هم
داء من بالشفاء ينعمون الجرس، أعىل من يقفزون أو يرقصون وحني بروكسل. من
رقص بداء املرىضاملصابني إىل أيًضا الصدد هذا يف نشري كامل.» عام ملدة يوحنا القديس
العصبية املتالزمات من العديد يضم الذي آنذاك، الشامل للمفهوم (وفًقا غي القديس
أول وكان ،١٦٨٥ يف الرقص داء بعزل سيدنهام يبدأ أن قبل وذلك املختلفة، و«النفسية»
راقص موكب غي القديس رقص لداء وكان سيدنهام). بَرَقص ُسمي ولذا وصفه من
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إيقاع وكان .٦٩٨ عام يف غي القديس تويف حيث (لوكسمبورج)؛ اشرتناخ يف خاص
إىل الوصول حتى الخلف، إىل وخطوة األمام، إىل خطوات ثالث اتخاذ يستلزم الرقص
هذا، يومنا إىل موجوًدا الطقس هذا زال ما غي]. [القديس ويليربورد القديس رضيح

العنرصة. عيد من الثالثاء يوم يف ويتكرر
حقيقة عن نتساءل تجعلنا قد لدرجة بالشذوذ العالجية الطرق هذه بعض اتسمت
املثري الهررة بيانو املثال سبيل عىل نذكر أبًدا؟) ذلك نعلم لن (ولكننا الفعيل وجودها
— عرش السابع القرن إبَّان األملاني اليسوعي — كريرش األب وصفه الذي للفضول
لتبديد ع اخُرتِ قد البيانو هذا يكون أن املرجح من الطبية. األوساط به افتُِتنَْت والذي
تسعة اختيار عىل البيانو هذا فكرة تعتمد الِعَظام. األمراء أحد عن والكآبة ْوَداِوية السَّ
بمفاتيح متصل لصندوق الضيقة الخانات داخل واحتجازها موائها لصوت وفًقا ِهَرَرة
املخلوقات تلك أحد ذيل لوخز وقاطع حاد بطرف مفتاح كل ينتهي التسعة. البيانو
باملوسيقى، يتعلق األمر أن وبما املرغوب. املواء صوت صدور عنه ينتج مما املسكينة؛
األكثر الصوت إىل األغلظ الصوت من معني ترتيب وفق القطط وضع عىل يُحَرص كان
يف شهري أملاني اختصايص وهو ،(١٧٥٩–١٨١٣) راي كريستيان جوهان تبنَّى حدة.
الرومانسية، الحقبة يف األملاني النفيس للطب بحق ممثًال ويَُعد العصبي الجهاز ترشيح
رؤية له يتيح الذي «بالشكل املريض وضع رضورة بدقة موضًحا الهررة بيانو فكرة
التي رضر»، بال «التعذيب طريقة اتباع أيًضا واقرتح وإيماءاتها».11 الحيوانات تعابري
وتركه الحبال بواسطة معني ارتفاع عىل عقليٍّا املريض تعليق أخرى أمور تقتيضضمن
طريق عن املريض ترويع أيًضا يتم كان واألرض. السماء بني سابًحا النحو هذا عىل
ذلك كل يكن لم وإذا منه. بالقرب النارية األلعاب بعض تفجري أو األعرية بعض إطالق

األوبرالية! املوسيقية املقطوعات بعض فلنُسمعه كافيًا،
ليس األمر ولكن «رجعية»، أقل كان عرش الثامن القرن أن البعض يتصور قد
التنفري بغية القديمة؛ التقليدية بالعالجات يستشهدون الذين األطباء كان فقد كذلك.
كان بينما عدًدا. األقل هم بها مقارنًة الحديثة العالجات وفعالية أهمية وإبراز منها
زيادة يف بذلك متسببني القديمة؛ العالجات تلك إىل جديد من باإلشارة يكتفون الباقون
وحده، الرصع ملعالجة تُستَخدم كانت التي العالجات بني من الوضع. وتفاقم الفوىض
رشوق قبل يونيو شهر يف الريق عىل يُؤَخذ كان (الذي األرض «دود ترتيب دون نذكر
الكركدن، وقرن الغراب، ومخ الربي، األرنب وَعِقب املوظ، حيوان وحافر الشمس)،
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األسد، وروث الطاوس، وزبل الطازجة، األسود الكلب وصفراء العجل، أذن وُعَظيماُت
عن أما نمل.» عش يف متآكلة لسحلية الفقري للعمود عظمية) ترشيحية (بنية وَشوَكة
الدكتور وهو أمره يف مشكوك طبيب بتوقيع ١٧٥٧ عام يف ظهر الذي الدوائي» «القاموس
يف بإذابته وُقم كلب، مخ «ُخذ الهوس: لعالج يقرتحه الذي الدواء فإليكم جي،12 جيه
ويُعطى بتقطريه. ُقم ساعة وعرشين أربع مرور بعد ثم األبيض، النبيذ من جالون ثُْمن
يف نفسه، باملقدار حمار دم إليه مضاًفا الخليط هذا من صغرية ملعقة ملء املريض
استخدام األحيان بعض يف املمكن من كان لقد بل صباح.» كل البطونيقا، َمْغِيل من كوب
واملشيمة عنيفة، ميتة مات رجل ودماغ فقرات كشاطات مثل: برشي أصل من مكونات
قصة وتلك األسود، السحر من هكذا نقرتب ولكننا الوالدة. حديث لطفل الرسي الحبل أو
املجانني، أحد شفاء ذلك يف بما يشء، أي املشعوذ أو الساحر من يَُطلب كان فقد أخرى.
يف الرغبة طلبات من بكثري أقل وهي للغاية، قليلة كانت النوع هذا من الطلبات ولكن

املرياث. عىل للحصول ما والد موت أو أحدهم بقلب الفوز
نأتي أن دون القديم النظام سذاجة عن اليوم البعض يشيعه ما تفهم يصعب قد
إن مؤمن. ولكنه ساذًجا، ليس القديم فالنظام التجريبية». املدرسة «أنصار ذكر عىل
الكبرية واملعجزات والشيطان، باهلل، تؤمن مستوياتها، اختالف عىل املجتمع فئات جميع
بقدرتهم يتباهون عدد، لهم يُحَىص ال الذين التجريبي، املذهب أنصار وكان والصغرية.
مؤمن لكل كان الكثري. وسعهم ليسيف الذين األطباء مساعدة إىل الحاجة دون الشفاء عىل
يلَجئون الجميع كان األرسار. قوة يف اعتقاد هناك كان الخاص. رسه التجريبي باملذهب
األطباء. وبني بينهم استحياء عىل دائرة كانت التي الحرب من بالرغم التجريبيني، إىل
مزماري وصوت شاحب بوجه — باريس» «لوحة ُمَؤلَّفه يف مرسييه كتب كما — «الطبيب
مع تشعركم التي اللبقة الجمل بتلك وينطق بفتور، نبضكم يجس حائرة، وعني النغم،
فيتمتع التجريبي، أما […] املرض مع املماطلة يريد وكأنه ويبدو والخواء. بالفراغ ذلك
اآلخر؛ أما بارد، الطبيب […] واثقة نظرة ويملك الكالم، يف بجرأة ذلك من العكس عىل
بالشفاء!» ولتنعم ُخذ، لك: فيقول الحماس، واملتقد والعاطفي الدافئ التجريبي ذلك
حاكم كتب ،١٧٧٢ عام يف التجريبية. املدرسة ألنصار تماًما مناسبًا حقًال الجنون يَُعد
التجريبية املدرسة أتباع أحد بوجود فيه يخربه وزيره إىل الجدية منتهى يف تقريًرا كاين
بقدرته معروًفا الشهري الشخص ذلك كان حيث لسلطته؛ الخاضعة اإلدارية املنطقة يف
دوميسنيل «السيد عائلته». يف متوارث للغاية قديم رس «بواسطة الَكَلب داء شفاء عىل
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يعرتف يجعله ما واألمانة النزاهة من يمتلك ولكنه الجنون، بشفاء خاص رس أيًضا لديه
بالجنون، مصابني أشخاص عرشة بني من الواقع، يف دائًما. حليفه يكون ال النجاح بأن
للغاية وحديثني بارزين مثالني شخيص بشكل أعرف فقط. خمسة إال العالج يَْشِف لم
يف الرس؟ هذا امتالك يف امللك يرغب ألم وأخريًا، الطريقة.» بتلك بالشفاء حظيتا لحالتني
مساعدات أيًضا يطلب وكان الرصع»، بنجاح «يعالج الذي هو قس هناك كان آخر، مكان

امللك. من
للويس األول الطبيب — شرياك أبرأ لقد تجريبيٍّا. يكون أن إال للطب يمكن ال
يجرها خفيفة عربة متن عىل رحلة بواسطة ْوداء السَّ من إنجليزيٍّا رجًال — عرش الخامس
أن ينبغي العربة؟ إىل أم السفر إىل الشفاء أيرجع نفسه، السؤال يطرح وهنا حصان.
معلقة، ة أِرسَّ يف مرضاه بهدهدة بالفعل يقوم كان كاليوس أن إىل السياق هذا يف نشري
إىل اإلشارة تجدر (الرَّْجَرَجة). وعرة طرق يف للتنزه باصطحابهم بقوة يَُهزُّهم كان أو
كان التي (١٧٣٤) األوىل االهتزاز» «كرايس توفرها كانت والتحرك االرتجاج خاصية أن
رسالة يف الكرايس تلك فولتري ذكر وقد املنزل. يف استخدامها األغنياء املرىض بوسع
أال الجنون؟ عالج يف والخديعة الحيلة إىل اللجوء عن وماذا أرجنتال. كونت إىل موجهة
القرن يف جدال محل املسألة هذه تكون سوف محاربته؟ بغية الجنون تشجيع ذلك يعني
الكبري الجراح — باريه أمربواز يروي القديم. النظام مظلة تحت ليس ولكن عرش التاسع
ضفادع هناك أن يعتقد كان عقليٍّا املختلني أحد شفى أنه — عرش السادس القرن يف
وألقى باملطهرات)، األمعاء إفراغ خالل (من له تطهري عملية بإجراء وذلك بطنه، داخل
إيالًما، أقل بصورة ولكن نفسه، املبدأ إنه بغرفته. موجود وعاء يف الضفادع بعض خلسة

الجنون. حصوات عملية منه تنبع الذي
(١٧٣٤–١٨١٥) بِمسمر يتعلق فيما التجريبية املدرسة عن الحديث أبإمكاننا
الذي العلمي التقدم طريق عىل األوىل الخطوة تمثل التي الحيوانية» «املغناطيسية وب
يناِميكي؟ الدِّ النَّْفِيسُّ الطِّبُّ بعد فيما شهده الذي الالحق التطور اتجاه يف إحرازه تم
إِبَّان القديمة، العصور منذ استشعارها تم التي للمغناطيسية، الطبية الخصائص تأكدت
الطبيب — ِمسمر أنطون فرانز عرش الثامن القرن يف إليها وأشار عرش، السابع القرن
بشأن نظريته ِمسمر وضع والقانون. والفلسفة الالهوت عىل َعرَّج أن بعد — النمساوي
منه وجعل قدره من ثرية امرأة من زواجه رفع حيث فيينا؛ يف الحيوانية» «املغناطيسية
إن مسمر: يقول واألغنياء. النخبة أهل معالجة يف متخصًصا مرموًقا اجتماعيٍّا طبيبًا
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السائل هذا توزيع سوء والكون. اإلنسان بني كوسيط يعمل رقيق، بسائل مفعم الكون
معينة مراكز نحو املذكور السائل توجيه ويكفي باملرض اإلنسان إصابة عن املسئول هو
نظرية مع تماًما املتناغمة النظرية، هذه مثل الشفاء. لتحقيق «أزمات» إحداث طريق عن
هرعت .١٧٧٨ عام يف ِمسمر وصل حيث باريس، يف النجاح لها ًرا ُمَقدَّ كان األبخرة،
وتصاعد األخالط اختالل بفعل عقيل وخلل باضطرابات «املصابات الراقية الطبقة سيدات
[ميدان جراند لو لويس حي يف الكائنة الفخمة عيادته إىل الدماغ» إىل السيئة األبخرة
ربطته الذي — دارتوا للكونت األول الطبيب — ديسلون شارل ساعده وقد فوندوم].
الواضح العداء من الرغم عىل امللكي، البالط بإنعامات يحظى أن عىل وثيقة، عالقة به
ضوء يتسلل حيث أنيق، بديكور مزينة فسيحة شقة يف تجاهه. الكلية أظهرته الذي
أربعة)، بعد فيما (أصبح «سطل» ُوضع والقتمة، الجالء تقنية عىل قائم رقيق خافت
[املكثفات ليدن قوارير من مستوًحى مغلقة ُفوََّهة ذي كبري معدني إناء عن عبارة وهو
الجهاز هذا يتيح املرىض. بها يمسك التي املوصلة القضبان منه تنبثق األوىل] الكهربائية
يُربطون حيث واحد، وقت يف مريًضا عرشين إىل يصل املرىض من عدد معالجة العبقري
ِمسمر، يقرتب ثم بعض. بأيدي بعضهم ممسكني دائرة ويشكلون الخارصة، حول بحبل
شعًرا وواضًعا املتباينة، بألوانه األرجواني بالَوْرِد املطرز الصوف من رائًعا زيٍّا مرتديًا
بالقوة العالج أو امِلْسَمِريَّة يف املتخصصني املساعدين برفقة بعناية، مصفًفا مستعاًرا
يوجه الشفائية». اللمسة ذوو «الَخَدم عليهم يُطَلق وقوي وسيم شباب املغناطيسية،
املشاركني، أحد نحو السائل ُمَمْغنَطة، هي ما بقدر السحرية الحديدية، بعصاه ِمسمر
كان الذي الجماعي العالج أسلوب ِمسمر َن َدشَّ وهكذا الشافية. األزمة إحداث يف متسببًا
عىل ليسيطر الشفائية» اللمسة ذوي من «الخَدم أحد يندفع ثم مرشق. مستقبل ينتظره
امُلَخلِّصة لألزمة يُسَمح حيث مجاورة؛ غرفة إىل ويقتاده التشنجات انتابته الذي املريض
تعرضن الالتي الالهثات النساء بعض هناك «كانت الحرية. بمنتهى نفسها عن بالتعبري
أو الجدران يرضبن كن أخريات وهناك وثاقهن. فك من بد ال كان ولذا االختناق؛ لخطر
بتدفق يشعرن وكن حناجرهن، عىل يُطِبق ما هناك كان لو كما األرض، عىل يتدحرجن
العصا رسمته الذي للمسار تبًعا الحيواني، االقتصاد ثنايا يف امللتهبة أو الباردة األبخرة

القادرة.»13
تشمل ولكنها االجتماعية، الهسترييا عالج عىل الحيوانية املغناطيسية تقترص ال
تطبيقها ويمكن عام، بشكل واآلالم األوجاع جميع وكذلك كافة، العصبية األمراض أيًضا
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سطًال، للفقراء ِمسمر خصص وقد سواء. حد عىل والفقراء األغنياء والنساء، الرجال عىل
جنى وقد بوندي. شارع نهاية يف تقع أجلهم من شجرة بَمْغنََطة يقوم أن قبل وذلك
التي االنسجام، جمعية أسس أن بعد ١٧٨٣ عام يف جنيه ألف ٣٤٠ ب تُقدَّر ثروة
أن برشط املغناطيسية، أرسار من «رس» عن له يُكَشف أن فيها مساهم لكل يحق كان
هذه إىل االنضمام رسم وكان ألحد. به يبوح وال لنفسه الرس بهذا يحتفظ أن عىل يقسم
الطبيعي اإلنسان نزوع بشدة مرسييه انتقد جنيه). ٢٤٠٠) لويسية مائة يبلغ الجمعية
الناس جعل ما هو (فالفضول للدهشة ومثري وساحر وخارق عجيب هو ما كل إىل
عام ففي التحرك. يف الكلية وبدأت امِلْغنَاطيِسيني). امُلنَوِّمني إىل الذهاب عىل يتهافتون
اللجان هذه إحدى وكانت الحقائق. لتقيص لجنتني عرش السادس لويس َعنيَّ ،١٧٨٤
منصب حينئٍذ يشغل كان جيوتن، يُدعى وطبيبًا فرانكلني وبنجامني الفوازييه، تضم
جاءت امُلَعذَّبَة». اإلنسانية خدمة يف «بتفانيه مشهوًرا وكان باريس، يف الطب بكلية أستاذ
اآلثار وجميع الحيواني، املغناطييس للسائل وجود فال حاسمة؛ للتقارير الختامية النتائج
وغادر املهنية ِمسمر مسرية انتهت وهكذا والخيال». اللمس، بفعل «تحدث امُلالَحظة
هو الخيال طب كان «إذا ديسلون: لشارل النهاية كلمة وسنرتك .١٧٨٥ عام يف فرنسا

نمارسه؟»14 ال فِلم األفضل،

املعنوي العالج «انطالق»

الذي العالجي»، الباروك «عرص رجعي بأثر بتسميته ألنفسنا سمحنا ما مع بالتوازي
ذلك يف السائد الطبي التفكري مع متوافًقا — ذلك عىل نشدد أن وينبغي — يَُعد كان
الطريق مهدت التي املعنوية»، «العالجات فكرة — القديمة العصور منذ — بزغت الوقت؛
باالستعانة نصح قد أوريليانوس كاليوس وكان املعنوي». العالج أو األخالقية «املعالجة ل
واإلكراه بل والسلطة، التعليم، به: املحيطة وبالبيئة املريضبالطبيب عالقة يف يؤثر ما بكل
بإمكاننا أخرى. جهة من والرتفيه الحديث، أطراف وتجاذب والوداعة، والرقة جهة، من
الضد «يُشفى مبدأ بتطبيق يتعلق فيما وخاصة َابُِطي، الرتَّ العالج من نوع عن الحديث
السادس القرن يف مفرحة). أشياء عن السوداوية مرىض مع مثًال نتحدث (كأن بالضد»
والالهوتي، اإلنساني والعاِلم املساعدة، نظرية واضع — فيفيس لويس خوان عكف عرش،
يف يوجد ال «ألنه عقليٍّا؛ املختلني مسألة دراسة عىل أخرى أمور ضمن — االجتماع وعاِلم
من تميًزا أكثر هو ما نفسه اإلنسان يف يوجد وال اإلنسان، من تميًزا أكثر هو ما العالم
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تناول إىل يحتاج «فالبعض حدة: عىل حالة لكل مالئًما العالج يكون أن ينبغي العقل.»
يتم حتى وعطف برفق معه التعامل يجب اآلخر والبعض غذائي، نظام واتباع ئات ُمَهدِّ
وتثقيفهم تعليمهم يتم أن إىل بحاجة وآخرون الربية، كوحوش رويًدا رويًدا ترويضه

والسالسل.»15 باالحتجاز إخضاعهم ينبغي َمن وهناك وتوعيتهم،
بإعداد قام أن بعد — عرش السابع القرن من إيطايل طبيب — باجليفي ينَس لم
إىل يضيف أن الجنون، بمداواة الخاصة الفيزيائية املعالجة أساليب تتضمن طويلة الئحة
حالة لكل تبًعا االنفعالية أو الرقيقة أو املبهجة، املعنوية»، «االنطباعات تأثري القائمة هذه
تاريخ ميدان إىل العالج مجال يف املعنوي» «الجانب مصطلح انساب وهكذا حدة. عىل
يُعد األهواء. حول الخطاب إحياء التاريخ هذا فيه أعاد الذي نفسه الوقت يف وذلك الجنون،
به يُقَصد الغموض. من بهالة محاًطا وسيظل مبهًما. مراًرا، سنالقيه الذي املصطلح، هذا
بني التناقض إىل السياق هذا يف ونشري العقل، أو بالنفس عالقة له ما كل األول املقام يف
املعنوي. والبؤس املادي البؤس بني نفرق مثلما الفيزيائية، والعالجات املعنوية العالجات
أُدِخلت التي عقليٍّا املختالت إحدى بشأن التايل الترصيح نفهم أن علينا املعنى، لهذا وفًقا
جعالها قد املعنوية والعالجات الغذائي «النظام :١٧٨٦ سنة يف العام شريبور مشفى
طوال واألهواء، باملشاعر النشط االتصال أمام ولكن، شفائها.» يف األمل ومنحا تتحسن
بعًدا أيًضا يشمل وأصبح وحيوية، إرشاقًة «املعنوي» الجانب اكتسب عرش، الثامن القرن
النعت وتحول الرش. مقابل يف وخري ونزيه وعادل، منضبط، هو ما كل به يُقَصد أخالقيٍّا
وفًقا ولكن عرش، السابع القرن يف أخالقية» «مبادئ morale اسم إىل «معنوي» moral
بأن نُذَكِّر الرواقية. الفلسفة إحياء مع يتوافق والذي اليوم، نعرفه الذي املعياري للمعنى
ضبط عىل القدرة عدم أي املشاعر؛ التهاب إال ليس الرواقيني، نظر وجهة من الجنون،
عن ما بشكل مسئول فاملرء وهكذا الذاتية. الرقابة وانعدام األهواء يف التحكم أو النفس
أن سنجد عرش، التاسع القرن إىل بالنسبة ثم، ومن عواطفه. عن مسئول أنه بما جنونه،
ووعظ» «توبيخ يف سيتمثل — املعنوي للعالج النهائي التجسد لنقل أو — التقدم ذروة

عقليٍّا. املريض
األفكار، هذه القدماء، مؤلفات قراءة أعاد الذي الفلسفي، عرش الثامن القرن أقر
تماًما، الحرية اإلنسان عن «تنزع األهواء أن فيها ورد التي «املوسوعة» بذلك تشهد كما
تسمية جاءت هنا ومن ،passive سلبية ما بشكل النفس فيها تصبح حالة يف وتجعله
التفكري حرية يملك «ال نفسه امُلثَقل اإلنسان يجد وهكذا «.passion بالهوى العاطفة
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هذا يعني وال الروح.» أمراض األهواء تُعد ولذا بهالكه؛ صلة له فيما إال يشء أي يف
من بد ال وإنما يشء»، لكل الرئيس «املحرك تمثل فهي كال، رضورية، غري األهواء أن

عليها. السيطرة
علم مدرسة لصالح بعد) فيما عادت (التي الَجْسَدنَة مدرسة تراجعت ثم، من
جذوتهما، انطفأت اللذين وشجاعتها ذوقها وإحياء الروح حساسية «إيقاظ النفس.
تستطيع الذي الرسور وجذب والتحفيز اإلثارة بعوامل بكثرة االستعانة خالل من وذلك
تلك بمحو تقوم بحيث أقوى فكرة الدماغ داخل نثري الوسيلة وبهذه تذوقه: الروح
الطبيب يقدمها التي الرعاية خدمات إن (دوفور). النفس» تحتل التي السخيفة الفكرة
(تيسو). مريضه «معنويات» الكفاية فيه بما يعرف ال ألنه مجدية؛ غري تكون ما غالبًا
— املخيلة يف أي — نفسه الداء مصدر يف الدواء؟ نجد فأين معروًفا، الداء سبب كان «إذا
شارل األب أوضح ْرياق.»16 الدِّ عندها نجد أن من بد ال ثم ومن السم، قدمت التي فهي
للمجانني (بدالم) لحم بيت مشفى عن ُمَؤلًَّفا اإلنجليزية من ترجم الذي روبن، ليون
«معنويات بدراسة االهتمام من بد ال مهده». يف يزال ال املجانني شفاء «فن أن بلندن،17
بالهم عىل تطرأ ِفَكر أي ومتابعة الجسدية، بصحتهم االهتمام من أكثر غالبًا املرىض»
السلسلة هذه فيها تنقطع التي واملناسبات اللحظات وتمييز منطقية، استدالالت أي أو
وأن واضطراب، فوىض إحداث شأنه من عنيف شعور أي نكتشف أن و«علينا الفكرية،
دائًما لنا يتسنى بحيث وأهوائهم؛ وأذواقهم نظرهم وجهات من نتقرب كيف نعرف
وتأمالتهم وأفكارهم مشاعرهم عىل والسيطرة الرضوخ، عىل وإجبارها إرادتهم إخضاع
عىل يشعر أن ودون تدريجي بشكل عقليٍّا املختل سيحث ما هو املجهول الفن هذا […]

واضطرابًا.» تشويًشا له وتسبب تزعجه التي املنطقية واالستدالالت األفكار معرفة
بالجماعة وعضو الخريية لألعمال محب — (١٧٥٧–١٨١٥) داكني جوزيف انضم
«فلسفة ١٧٩١ عام نرشيف حني التيار هذا إىل — شامبريي غامضمن وطبيب املاسونية،
بكلمة داكني يقصده الذي ما جديد. لتيار تأسييس بيان بمنزلة وحده العنوان الجنون».
عالج يف تقديمها يمكن التي الوحيدة املساعدة تمثل «ربما أنها يرى التي «الفلسفة»،
يواجه ممارًسا بصفته — العنوان يف يرد ال ما وهو — نفسه داكني يقدم الجنون»؟
مأوى يف عالجهم يتوىل الذين شفائهم من امليئوس املجانني يطرحها التي املشكالت
أنصار من باعتباره أيًضا نفسه إىل يشري كما نظريٍّا. عامًلا بصفته وليس شامبريي،
الجنون أن «ذلك لإلنسانية، كتابه يهدي ألنه نظًرا الخريي؛ العمل وحب اإلنسانية تيار
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«هلموا له.» دواء أعظم هو واإلحسان الحياة، يصيب رش أعظم تجسد التي اللوحة هو
هذه معي ادخلوا نظراءكم، تحتقرون َمن يا واملتغطرسون، الفخورون البرش أيها إذن،
وتدمري تشوه من الطبيعي النظام أصاب ما عىل تحرسوا […] البشعة الضيقة الحجرات

مماثل!»
األول املقام يف ذلك مسئولية وتقع ضعيف. الجنون شفاء احتمال بأن داكني يقر
جميع يف يتبعونه معني نمٌط املرض، هذا لعالج لديهم، األطباء «بعض األطباء. عاتق عىل
األدوية كمية بسبب املرىضسواء ُرون ويُنفِّ علمهم، كل يستنفدون وحني تقريبًا، الحاالت
املطاف نهاية يف كمرضاهم تماًما يُصابون وحني لهم، خاطئة أدوية رصف بسبب أو
املشئوم، مصريهم يواجهون ويرتكونهم املرىض عن يتخلون فإنهم واإلرهاق؛ بالضجر
عالج طرق ُكلِّيٍّا يرفض لم داكني أن بيد منهم.» العالم إراحة اإللهية العناية تقرر أن إىل
«صحة ب اقرتنت إذا إال قيمتها انعدام يرى ولكنه الخربق)، (باستثناء الرئيسة الجنون
أكثر املرىض هؤالء عقل عىل كبري تأثري وحدها لها يكون أن املفرتض «من التي الروح»،
النظام من كلٌّ ويشكل اآلن.» حتى بها االستعانة تم التي الفيزيائية العوامل كل من
تماًما العالج، من أساسيٍّا جزءًا عام بشكل املعيشة» و«نمط املجانني يَتَِّبعه الذي الغذائي
تطلعاته وتركزت النقطة. هذه تناول يف داكني يستِفض ولم خاصة، مصحات كإنشاء
الطب إن روسو، جاك جان مثل أبًدا، أقول «لن الفيلسوف. الطبيب بالتأكيد، الطبيب عىل
ولكن الطب، مع يأتي الطبيب أن ذلك من العكس عىل أزعم وإنما الطبيب. دون من يأتي
والرتاكيب. العقاقري من سيما وال والشعوذة، الدجل ومن الهراء من املجرد الطب ذلك مع
أجل من الطبيعة؛ مسار مراقبة له يتيح الذي املالحظة بفكر مزوًدا الطبيب يأتي أن أود
يف انحرافها تقويم أو السليم، الطريق عىل سريها حال يف خطاها وتيسري سبلها، تعزيز

خاطئًا.» طريًقا سلوكها حال
بها يقصد التي الجنون»، «فلسفة ب يعنيه ما إىل ُمؤلَّفه، ختام يف داكني، يعود
قدر إظهار من بد فال الزًما. الصيدلة» أدوية من عدد «أقل معها يكون وسائل اجتماع
واألقوال املنطقية و«األفكار املستنري»، و«الحذر والتقدير، واالهتمام والرفق، الصرب، من
وأزعم […] األحيان بعض يف املرىض بها يتمتع التي الصحو «فرتات خالل املعزية»
االستعانة ينبغي التي الوحيدة الوسائل هي تكون أن يجب ربما املعنوية املساعدات أن

بها.»
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اإلنجليزي النموذج

أمة من «ما قائًال: اإلنجليز األطباء عىل الفرنسيني، زمالئه أغلبية مثل داكني، يثني
من حققوه ما مثل حققت وال طبية، رعاية من اإلنجليز وفره ما مثل وفرت اآلن حتى
فيما كثريًا متأخرة «فرنسا بأن التسول لجنة أقرت وقد املجانني.» شفاء يف باهر نجاح
هذا يف أمامنا، إنجلرتا. وخاصة املجاورة املمالك جميع عن العالج من النوع بهذا يتعلق
املجانني مشايف تجمع إذ املستنرية؛ اإلنجليز إنسانية من لنتعلمها عظيمة دروس الصدد،
أو املرء يبتغيها قد التي الشفاء وسائل وجميع الراحة، وسائل وكل املزايا، كافة لديهم
الدكتور إىل استبيانًا ١٧٩٠ أبريل من والعرشين الثالث يف اللجنة أرسلت ولقد يتوقعها.»
حيث الجنون؛ لعالج املتبعة الطريقة ملعرفة بيورك، املجانني مشفى مؤسيس أحد هانرت،
حتى الشفاء، تحقيق يف نجاحها أثبتت التي رفًقا األكثر بالوسائل االستعانة «تجري
عىل االستبيان، هذا عن جوابًا اللجنة تتلقَّ ولم هياًجا.» األشد عقليٍّا املرىض إىل بالنسبة

أشهر. بستة ذلك بعد إرساله عاودت أنها من الرغم
النظري، إسهامها إىل جزئيٍّا ذلك يُعزى الطيبة؟ السمعة بهذه إنجلرتا تتمتع ملاذا
بالجانب النظري الجانب ربط عىل قدرتها ولكن املجال، هذا يف ويليس قدمه بما بدءًا
لم أوروبا.18 أنحاء جميع يف باإلشادة الخصوص وجه عىل حظيت التي هي العميل
حقيقة إىل الحلم حولت وإنما للمجانني، مخصصة مشاٍف امتالك بتمني إنجلرتا تكتِف
املشايف بني األشهر املشفى إنشاء مع عرش السابع القرن يف البداية وكانت إياها. ببنائها
ملشفى مرادًفا أصبح والذي بدالم، باسم املعروف بلندن، لحم بيت مشفى وهو جميعها،
ثم عرش، الثالث القرن يف تأسس ديًرا بدالم مشفى كان البالد. أرجاء جميع يف املجانني
منذ املجانني استضافة يف بدأ وقد لندن. مدينة إىل ومنحه الثالث هنري امللك صادره
الوحيد املشفى عرش السابع القرن يف يصبح أن قبل وذلك عرش، الرابع القرن نهاية
عليه يتدفق مركًزا بدالم مشفى كان العام، باريس مشفى غرار عىل إنجلرتا. يف للمجانني
تم التي الهامة اإلنشائية األعمال من الرغم عىل اململكة. أنحاء جميع من عقليٍّا املختلون
مريًضا ٥٠ مقابل طويلة. االنتظار قائمة كانت و١٦٧٦، ١٦٧٥ عامي بني فيما إنجازها
ينتظرون شفائهم من ميئوس مريض مائتي إىل مائة بني ما هناك كان محتجزين، عقليٍّا
عمليات تزايدت فرنسا، يف الحال هي وكما املشفى. لدخول أعوام ستة أو خمسة أحيانًا
يف املجانني تعداد بلغ ،١٧٣٠ عام ويف عرش. الثامن القرن إبَّان ملحوظ بشكل االحتجاز
تجلت ثم ومن شفائهم، من امليئوس أو للشفاء القابلون سواء إجماًال، مجنونًا ٢٥٠ بدالم
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٢٧٥ ُوزَِّعت عرش، الثامن القرن من الثاني النصف يف جديدة. توسعات إجراء رضورة
املشفى. دخول من واملعاتيه الرصع مرىض وُمِنَع مسقوفة. أرِوقة خمسة عىل حجرة
مشفى «يُعد أسبوعيٍّا. مرات ثالث والطبيُب املشفى، عىل يوميٍّا يمر الصيدالني وكان
املبنى فخامة االعتبار يف أخذنا وسواء الربيطاني. لإلحسان ومشهوًرا بارًزا أثًرا لحم بيت
الراحة أو مريح، بشكل الغرف وتوزيع املناسب الداخيل التصميم أو به، تليق التي
له مثيل ال املشفى هذا أن نؤكد أن نستطيع فإننا فيه؛ املقيمني للبؤساء يوفرها التي
ثالثة كل بني من أحمقني أن نجد فيه، املبالغ اإلطراء هذا وبمتابعة كله.»19 الكون يف
لنا ترسم ذلك، ومع واحد. عام ملدة لعالج الخضوع بعد عقليهما» يستعيدان «كانا
فعىل سابًقا. ذكرناه ملا تماًما مناقضة صورًة بدالم تصف التي املرعبة الروايات بعض
مشاهدة لقاء املال يدفعون املتفرجون كان حيث — املجانني عرض يُلَغ لم املثال، سبيل
عام يف إال املشفى لدخل به يُستهان ال رسميٍّا مورًدا يشكل كان الذي — عقليٍّا املختلني
اللوحة وتبني هوجارث. ويليام مثل الفنانني من العديد العرض هذا ألهم وقد .١٧٧٠
لراحة ميناءً يوًما تكن لم املؤسسة هذه أن ١٧٣٥ عام يف املشهد هذا فيها صور التي
وحي من صورة الحاد ببرصه الفنان لنا يعكس الالذع، الهجاء وراء فيما عقليٍّا. املرىض
جنون مشهد وهو الخاص: جنونه من أبشع املجنون إىل بالنسبة يُعد قد ملا الطبيعة

للغاية. ضيقة مساحة نطاق يف معايشته عىل مرغًما نفسه يجد الذي اآلخرين،
املختلني الستقبال املخصصة الوحيدة املؤسسة هي كانت بدالم أن الواضح من
حال يف السجون مثل املتخصصة غري االحتجاز مؤسسات جميع يف نجدهم كنا إذ عقليٍّا؛
نظري واملأكل املسكن توفر التي واملنازل واإلصالحيات، العمل، وبيوت جريمة، ارتكابهم
يذكرنا، الذي الوضع وهو … للعالج) وليست للرعاية منازل (وهي إقامة نفقة دفع
الترشيعات توالت أيًضا، إنجلرتا يف فرنسا. يف بمثيله عرش، الثامن القرن منتصف حتى
تكن لم التي املتسولني، مطاردة عمليات أثناء بُلًها نرى كنا استحياء. عىل البداية يف
الذي ،١٧٤٤ قانون يف مادة عقليٍّا للمختلني صت ُخصِّ وقد وحدها. بفرنسا ا خاصٍّ أمًرا
وكان الترشد. قوانني يف النظر بإعادة مكلفة كانت برملانية لجنة أعمال أعقاب يف جاء
وحراسة، رعاية، بمصاريف سيتكفل َمن هو: دوًما نفسه يطرح الذي األبدي السؤال
ذكر أي يرد لم املدينة، أم األبرشية، أم (العائلة، املجانني أو عقليٍّا املختلني هؤالء وعالج
يف سامًلا احتجازه «تم املجانني: أحد بشأن مراًرا نقرؤها التي الجملة عن أما للملك)؟
تحديد حيال غامضة تظل ولكنها اآلمن، االحتجاز فكرة عىل تشدد فهي آمن»، مكان
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مأًوى وكأنه بدا الذي بدالم مشفى باستثناء املجانني، مشايف ميالد انتظار يف كنا مكانه.
للمجانني. مشًفى منه أكثر

مشفى إنشاء تماًما املنطقي من كان ولذا حال؛ أي عىل مكتظٍّا بدالم مشفى كان
املشفى هذا ميالد يرتبط العام. االكتتاب طريق عن لندن، يف للمجانني لوقا القديس
األول الطبيب ،(١٧٠٣–١٧٧٦) باتي ويليام الدكتور بشخص وثيًقا ارتباًطا الخاص
الهامة «أطروحته ذكرنا أن سبق لقد رئيسها. ثم لألطباء، امللكية الكلية وعضو باملشفى
مشفى يف تطبيقها بصدد كان التي العالج وسائل فيها عرض والتي الجنون»، حول
يتعلق للمجانني؟ آخر مشًفى لندن يف أنشأْنا — باتي يتساءل — ملاذا لوقا. القديس
«دراسة أجل من مؤهل؛ عمل وبفريق الشباب األطباء من بعدد املشفى هذا بتزويد األمر
القديس مشفى يف الجنون عالج يرتكز عالم الطب». فروع أهم من واحد وممارسة
العالجات سيما وال التقليدية، العالجية الطرق باتباع يجري الجنون عالج كان لوقا؟
هو الضوء عليه وسلط املقدمة يف باتي وضعه ما أن بيد التشنج. ومضادات امُلفرَِّغة
يف الطب يفعله مما أكثر تفعل اإلدارة وتوجيه]: وُحْكم، [سلوك، من تشمله بما «اإلدارة»
باملجنون االعتناء يتم حيث خاصة؛ مصحة يف إال الجنون معالجة يمكن ال املرض. هذا
بيئته من املجنون تنتزع التي فاملصحة اليوم. من ساعة كل يف كامل بشكل ورعايته
الغرائز جماح كبْح نفسه الوقت ويف لعافيته، الجسد باسرتداد تسمح مرضه يف امُلتََسبِّبة
املعنوي العالج استقر وهكذا املريض. رأس عىل املتسلطة الثابتة الِفَكر وتبديد املنحرفة
من يتجزأ ال جزءًا وأصبح املصحة يف — نفسه املصطلح ظهور قبل بالطبع — مرة ألول

االستشفاء. عملية
(مالحظات الجديد املذهب من يسخر أن — ببدالم طبيب — مونرو جون حاول
(العالجات التقليدية العالجية الطرق عن مدافًعا الجنون)، عن باتي دكتور أطروحة عىل
تعرضوا أنهم يرى الذين بدالم، أطباء أن ومؤكًدا املعوية)، املطهرات وباألخص امُلفرَِّغة
ولقد العالجي. واالحتجاز «اإلدارة» بتطبيق أيًضا يقومون باتي، بحث يف لهجوم ضمنيٍّا
غري العالجية الطرق اتباع يف زميله من أبعد إىل — القول صدق إذا — مونرو ذهب
بالخوف، وليس باللني عقليٍّا املختلني يف التأثري عىل العمل خالل من وذلك الفيزيائية،
عاطفة استبدال مبدأ عن أما منهم. واحد كل عند الجنون سبب عن البحث بعد وذلك
أنه يرى إذ له؛ معارًضا مونرو كان فقد املمارس، لتقدير باتي تركه الذي بأخرى،
سلبية آثار إال لها يكون لن ثانية عاطفة فهجمات القديمة. العصور منذ شائع خطأ
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بني الجدال هذا أهمية تكمن عليه. املستحوذة العاطفة أضعفته الذي املريض عقل عىل
الجنون، معالجة ِفَكر حول نقاًشا أثار أنه يف لوقا القديس مشفى وطبيب بدالم طبيب
مانشسرت مشفى أُنشئت املجانني. مشايف ببناء ملموس بشكل مرتبًطا ظل نقاش وهو
ومشفى ،١٧٦٧ عام يف تاين أبون نيوكاسل ومشفى ،١٧٦٣ عام يف العقلية لألمراض
األخرى. املشايف من والعديد ،١٧٩٠ عام يف ليفربول ومشفى ،١٧٧٧ عام يف يورك
تالميذ وتدريب بتعليم لوقا القديس مشفى ألطباء يُسمح أصبح ،١٧٥٣ عام من واعتباًرا
رائًدا ُعدَّ الذي األسايس باتي حلم بذلك مجسدين العام»، الصالح أجل «من مشفاهم؛ يف

النفيس. للطب الرسيري للتعليم
يتعلق فيما فيها. مبالغ بشفقة دائًما مصحوبًا اإلنساني الخريي العمل هذا يكن لم
الفرنسية إىل املرتجمة املؤلفات أحد يف حاسم بشكل اإلشارة تمت مانشسرت، بمشفى
ألن فقط ليس للفقراء؛ ومجانية متخصصة مشاٍف إنشاء رضورة إىل 20١٧٧٧ عام يف
لإلزعاج، مثري ألنه أيًضا وإنما مشًفى، يستحق ولذا والرحمة بالشفقة جدير املجنون
مصحة يف عقليٍّا املختلني من عدد «وبتجميع الجميع. أعني عن يتوارى أن يجب ثم ومن
تفكري «إنه قائًال: امُلَؤلِّف وأضاف املرشفني.» عدد من التقليل باإلمكان يصبح مشرتكة،
عالج يتطلب املرض.» هذا من التام الشفاء يف نادر األمل أن نظنُّ حني ا، حقٍّ محزن
عىل كامل بشكل منصبٍّا االهتمام يكون أن يجب املداواة فن «ففي قاسية: «إدارة» الجنون
بالعواطف االستعانة خالل من وذلك واألهواء، الطبع عىل حقيقية سلطة اكتساب وسائل
التعامل يف كبرية، وخربة مستمرة، تقتيضمالحظة مهمة وهي املناقضة؛ العقلية واألفكار
توفريهما.» وحدها العادة تستطيع اللذين واألمن الحزم إىل باإلضافة املماثلة، الحاالت مع
عامة شبه أو عامة مصحات افتُِتحت عرش، الثامن القرن من الثاني النصف يف
التي املتعددة، الخاصة املؤسسات إىل بذلك لتُضاف املدن، غالبية يف العقلية لألمراض
(وعىل الفرنسية الجربي االحتجاز لدور خالًفا عرش، السابع القرن منذ تستقبل كانت
هذه أن بيد املرىض. من غريهم دون عقليٍّا املختلني الباريسية)؛ الخاصة الدُّور غرار
يف الكربى مايلز جوناثان السري مؤسسة مثل فبعضها، تنوًعا؛ أكثر كانت املصحات
عىل القائمون املسئولون بهم يتكفل الذين املعوزين املجانني يحتجز كان لندن، رشق
اإلقامة، لنفقة املختلفة باألسعار قائمة يضع كان اآلخر والبعض الفقراء. قانون تنفيذ
املعوزين، إعالة لتكلفة املقرر األسايس للسعر ضعًفا خمسني إىل أحيانًا تصل قد التي
من يقرب ملا تديرها ظلت التي (ساسكس)، هاوس تايسهرست دار يف الحال هي كما
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ورعاية لخدمة وحارًسا خادًما وخمسون مائة بها يعمل وكان نوينجتن، عائلة قرنني
صغرية مساحة ذات عديدة دور أيًضا يوجد كان النزالء. من العدد هذا نصف من أقل
بيته يف عقليٍّا املختلني من ثالثة أو اثنني بإيواء غالبًا املالك يقوم كان حيث للغاية؛
عليه أُطِلق بما منددة األصوات تعالت عرش، الثامن القرن من الثاني النصف يف الخاص.
وهيََّجت الصحافة فيها املشكوك االحتجاز حاالت من العديد أثار وقد الجنون». «تجارة
تم آخر، مكان يف وليس اململكة، هذه ظل يف أنه ينىس أن أحد يستطع لم العام. الرأي
بمقتضاه يحق الذي القضاء، أمام املثول قانون عىل ١٦٧٩ عام يف رسميٍّا التصويت
بالدليل يتم حتى توقيفه؛ أمر عىل ع َوقَّ الذي القايض أمام يمثُل أن محبوس مواطن لكل
أمام للمثول ولحمه بشحمه الشخص إحضار [عليك لالعتقال دافع وجود إثبات القاطع
بإطالق أمر إصدار القايض عىل لزاًما يصبح الدليل، هذا توافر عدم حالة ويف القايض].
إبَّان ساريًا كان الذي اإلنساني الخريي العمل تيار كان لقد امُلحتَجز. الشخص رساح
املاسونية بقوة محله حلت وقد فرنسا، يف منه إنجلرتا يف رسوًخا أكثر عرش الثامن القرن
الربوتستانتية، الطوائف سيما وال النفعية، الفلسفة مذهب إنجلرتا يف كذلك أوجدها التي

اإلنجيليني. أو الدينية) األصدقاء (جمعية الكويكرز مثل
نظم الذي الخاصة املجانني مشايف تنظيم قانون عىل الربملان صوت ،١٧٧٤ عام يف
يكن لم القانون، هذا بموجب وَقنَّنَها. الخاصة املصحات يف عقليٍّا املختلني احتجاز عملية
العامة، السلطة من ترخيص عىل الحصول دون تشغيلها أو مؤسسة أي افتتاح ممكنًا
يقوم التي التفتيش جوالت وكانت املستجدة. الدخول حاالت بجميع إعالمها يتعني التي
رواتبهم، دفع امللكية الطب كلية تتوىل والذين الربملان، ِقبل من املعينون املفوضون بها
بإنسانية. يُعاملون عقليٍّا املختلني وأن قانونية االحتجاز عمليات أن من التأكد تستهدف
ال هذا ولكن فعالة، التدابري هذه لتصبح أعوام عدة االنتظار من بد ال كان الواقع، يف
إىل باإلضافة عقليٍّا. املرىض بشأن خاص لترشيع أولية قوية دفعة أُعطيت قد أنه ينفي
استتبعه وما ،١٧٨٨ عام من ابتداءً واضًحا أصبح الذي الثالث، جورج امللك جنون أن

املسألة. بهذه العام الرأي انشغال تعزيز شأنهما من كان الخرباء، بني عراك من
مأَوى إنشاء مع «صَوِره» أبهى يف وتجىلَّ ازدهاره أوج اإلنجليزي «النموذج» هذا بلغ
،١٧٩١ عام يف الكويكرز. طائفة إىل املنتمية توك عائلة أسسته الذي يورك، يف ريرتيت ذا
بيورك، املجانني مشفى داخل مريبة ظروف يف مرصعها الكويكرز سيدات إحدى لقيت
(١٧٣٢–١٨٢٢) توك ويليام استنكر وقد عاًما. بعرشين ذلك قبل أُنشئ قد كان الذي
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يورك، مشفى داخل السيئة املعيشية األوضاع — والقهوة للشاي تاجًرا يعمل وكان —
بالجنون، للمصابني مخصصة دار بناء بتمويل الكويكرز طائفة أعضاء بإقناع وانتهى
مؤسسة بمنزلة — سجنًا وال ً ملجأ وال مشًفى تعد ال التي — الدار هذه تكون بحيث
املؤسسة فتحت ريرتيت. ذا تسميته جاءت هنا ومن خلوة، بيت باألحرى أو إنسانية،
وقد موظفني. وسبعة مريًضا ثالثني الحني ذلك يف تضم وكانت ،١٧٩٦ عام يف أبوابها
بأسلوب اإلدارة نظام تطبيق يف الحارس، إىل الطبيب من السبعة، املوظفون هؤالء أسهم
الرتبوي الطابع ينصهر مخمليٍّا، قفاًزا الحديدية اليد ترتدي فكما اإلنسانية. يف غاية
عائيل. شبه هيكل يغلفها التي والرِّفق والرحمة اإلحسان بوتقة يف لالحتجاز واملعياري
األوان. قبل تُويفِّ ولكنه الجديدة، املؤسسة حياة يف لويليام، البكر االبن هنري، شارك
الخلوة»، «بيت الغربي للعالم قدَّم الذي (١٧٨٤–١٨٥٧) صموئيل األكرب ابنه خلفه ثم
من بالقرب الواقعة املؤسسة تلك الخلوة، بيت «وصف كتابه خالل من ،١٨١٣ عام يف
هذه أصل عن تاريخية ملحة األصدقاء. لجمعية التابعني للمرىضعقليٍّا واملخصصة يورك
«ذا تاريخ َعرض بعد للحاالت.» وعرض فيها، املتبعة العالج وطرق وإنجازاتها، الدار،
للعالج أحدهما فصالن؛ ص ُخصِّ الدار، ولالئحة لألماكن دقيق وصف وإعطاء ريرتيت»
برز الذي املعنوي للعالج — مرات بثالث مثيله من أطول تقريبًا — واآلخر الطبي،
الذي بينيل، فيليب كتابات يف املصطلح ظهر األثناء، هذه يف لإلدارة. كمرادف بوضوح
النقطة هذه إىل بالطبع وسنتطرق األحيان، من كثري يف به يستشهد توك صموئيل كان
الذهن، مصدره الجنون أن بما الخلوة»؟ «بيت يف املعنوي العالج يرتكز عالم بعد. فيما
أعلن توك صموئيل ولكن («املجانني»، عقليٍّا املختلون يملك العقل. يف التأثري أوًال يتعني
التحكم من درجة الفرنسية) من املقتبس عقليٍّا» «املريض مصطلح لتبني استعداده عن
منه أكثر مشوًها يكون ما غالبًا واألخالقي الفكري حسهم إن السيئة». «ميولهم يف
انتباهه وتحويل ثقته كسب طريق عن األحمق عقل يف التأثري بإمكاننا ثم ومن مدمًرا.
بد ال األول، الجزء يف أجزاء. ثالثة إىل املعنوي العالج ينقسم لجنونه. مناقضة أغراض إىل
يف التحكم ينبغي ولكن محظوًرا، ليس الخوف نفسه. ضبط عىل «املريض» مساعدة من
العديد تساهم والسلطة. الرتبية تسبقه أن فيجب الطفل. تربية عند يحدث كما جرعته
يتوقف النفس. ضبط تعزيز يف والدين؛ والعمل، املنضبطة، الحياة يف املتمثلة العوامل من
غرفة يف والحبس الغرفة، ويف الرسير، يف التقييد اإلخضاع: وسائل عند الثاني الجزء
تناول يرفضون الذين عقليٍّا املختلني من العديد إىل بالنسبة القرسية والتغذية مظلمة،
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عليهم والسيطرة املهتاجني لتقييد املخصصة املجانني وسرتات الجلدية واألحزمة الطعام،
مصحوبًا منتظمة وبصورة بدقة النظام هذا تطبيق ويتم العار)، سالسل (باستثناء
الثالثُة املرحلُة األوىل، املرحلة وطدتها التي الثانيَة، املرحلَة هذه يعقب اإلقناع. بكلمات
الحوار يف املتمثلة والراحة والتعزية النفس عن الرتويح سبل استكشاف تقتيض التي
للتواصل املالئم املناخ تهيئ التي الرتفيهية واألنشطة حدة، عىل مريض لكل املناسب
ذا سالًحا تعد التي األصدقاء وزيارات الروايات، عدا ما املنتقاة والقراءات االجتماعي،

النقاهة. طور يف هم اللذين للمرىض إال بها السماح يتم ال ولذا حدين؛
ما رسعان الذي الخلوة، بيت وصف فإن وطنه، يف لنبي كرامة ال أنه بما ولكن،
باعتباره أجمع العالم يف العقلية األمراض أطباء لدى كبرية بأهمية بعد فيما حظي
اعتربتا اللتني ويورك بدالم مصحتي من بتحريض إنجلرتا، يف واسًعا جدًال أثار نموذًجا،
يف أسفر برملاني تحقيق الجدل هذا عن نتج بالفعل. حدث ما وهو نقد، موضع أنفسهما
مجلس أمام شخصيٍّا بشهادته لإلدالء الهِرم توك ويليام السيد تقدم أن بعد ،١٨١٥ عام
يف رسميٍّا نموذًجا أخريًا أصبح الذي املعنوي وعالجه الخلوة» «بيت انتصار عن العموم،

بالده.
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فوكو إىل عودةرسيعة

عن يقول ماذا لنرى فوكو ميشيل أطروحة إىل رسيًعا الرجوع إىل اآلن بحاجة نحن
الفيزيائية العالجات بني الفرق لفوكو، وفًقا النفيس؟ الطب ميالد وعن املعنوي، العالج
[…] إال عمقه بكامل الوجود إىل طريقه يعرف «لم (النفسية) املعنوية والعالجات
األخالقية» «للطرق اخرتاعه خالل من وشفاءه، الجنون عرش التاسع القرن أدخل حينما
عمليٍّا مفهوًما يصبح لم واألخالقي الفيزيقي بني التمييز إن الذنب. لعبة ضمن الشهرية،
الذات حول التساؤل إىل الجنون إشكالية فيها انتقلت التي اللحظة يف إال العقيل الطب يف
إن والذنب. املسئولية بني الجنون تاريخ يف ترادف يوجد ال أنه باستثناء املسئولة»،
ال — األهواء) هو الحقيقي، املسئول إن (إذ املبارشة غري — للمسئولية الرواقي املفهوم
أن بيد وحده. «األخالقي» املستوى عىل ولو حتى مذنبًا، املجنون من يجعل أن يمكن
املركزية؛ أطروحته إىل للوصول فوكو مليشيل عنه غنى ال أمر املعنى يف التحويل هذا
حيث عرش؛ التاسع القرن وإنما الكالسيكي العرص املطاف نهاية يف يستهدف ال فهو
أداة باعتبارها السيكولوجيا، (ستنتظم بالعقاب — رأيه يف — الجنون معالجة سرتتبط
«سيُصاَدر حماقة بوصفه الكالسيكي العرص يف امُلختََرب فالجنون العقاب). حول للعالج،
إال إليه يُنظر و«لن الوضعي، عرش التاسع القرن إطار يف األخالقي» الحدس ضمن كله

مرًضا». باعتباره
تَشكل كيف رأينا الذي املعنوي، العالج عرش التاسع القرن يخرتع لم الواقع، يف
التي القديمة العصور إىل القوية جذوره تعود وكيف عرش الثامن القرن طوال ببطء
العالج أن اعتربنا وإذا كثريًا. بخطابه ترض استمراريتها ألن نظًرا عمًدا؛ فوكو يتجاهلها
فيما عرش التاسع للقرن الطبية االسرتاتيجية باء أِلف هو األخالقي) العالج (أو املعنوي
التصويت قبل حتى الرسيع، انهياره تجاهل يعني فهذا العقلية؛ األمراض بمعالجة يتعلق
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داخل املمارسة بفعل — سنرى كما — املعنوي العالج تالىش فلقد .١٨٣٨ قانون عىل
نشأته. شهدت التي نفسها املشايف

العميق املعنى يف بالتفكري أطروحته من واألخري الثالث الجزء فوكو ميشيل يستهل
ابن تأمالت يف سيما وال رامو»، شقيق «ابن ُمَؤلَّفه يف ديدرو كتبه الذي الفلسفي، للحوار
«قد فوكو: يقول وكسول.» وسفيه ومجنون جاهل رجل أني تعرف «أنت قال: حني األخ
املجانني بني القديمة القرابة ضمن رامو» شقيق «ابن نصنف أن األوىل للوهلة لنا يحلو
للتاريخ مختًرصا فكريٍّا «نموذًجا ذلك من العكس عىل فيه يرى فوكو ولكن والبهاليل.»
األخرية الكلمات إىل عقليٍّا» املختلني «سفينة من يسري الذي املنكرس الخط يرسم […]
الشخصية بوصفه رامو» شقيق «ابن يظهر وهكذا أرتو.» رصاخ إىل وربما لنيتشه،
القرن يف بينهما الباثولوجي الفصل قبل والالعقل، الجنون فيها يجتمع التي األخرية
هذا حركة رسم «إعادة عىل األخري، الجزء هذا يف فوكو، خطاب وسريتكز عرش. التاسع
لالقتسام القابل غري امليدان هذا «إن األوىل»: األنثروبولوجية ظواهره خالل من التمييز
عرش التاسع القرن يأتي أن الرضوري من كان رامو» شقيق «ابن سخرية تَُعيِّنه الذي
حدوًدا للفصل قابل غري كان ما بني ويرسم رموزه يفك لكي الجدية؛ روحه خالل من

للباثولوجي.» مجردة
والالعقل الطبي بمعناه الجنون أن الكفاية فيه بما أوضحنا أننا نعتقد ذلك، ومع
القديمة العصور أوائل منذ بوضوح بينهما التمييز يتم كان واألخالقي، الفلسفي بمعناه
دين يف ثم العربانيني، دين يف إال والخطيئة الجنون بني ربط أي تقريبًا يوجد (وال
من رضبًا الوسطى، القرون يف حتى املعنَينَي، بني التذبذب كان طاملا املسيحيني).
لم (إن مشرتٌك أصٌل قط هناك يكن لم تقدير. أقىص عىل التماثل أو املجاز أو االستعارة

للباثولوجي». مجردة «حدود باألحرى وال نفسها)، الكلمة صعيد عىل يكن
إلجراء حان قد الوقت أن — فوكو يستطرد — عرش الثامن القرن نهاية أعلنت
والطبي املوضوعي االعرتاف أساطري انبثقت ومنها «صور» تشكلت … جديد» «تقسيم
هذه وصف يمكن ال الوضعي». العقيل «الطب إىل الصور هذه قادت ولقد بالجنون،
اختلط إحداها، يف معينة: هياكل خالل من وإنما معرفية، حدود خالل من الصور
١٧٨٥ منشور أن يثبت أن عىل فوكو حرص وقد الطبي. بالفضاء للحجز القديم الفضاء
ولكننا، الجنون.» مع التعامل طريقة يف بتحول تتعلق قيمة وال كشفية قيمة له «ليس
يجب التي الطريقة حول «التعليمات أهمية ذلك من العكس عىل أوضحنا جانبنا، من
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يف لهم»، املخصصة املصحات يف شفائهم عىل والعمل املجانني يف التحكم أجل من اتباعها
وهو وسنالحظ، عرش. السادس لويس عهد يف بدأت التي الخريية اإلصالح حركة سياق
من الرغم عىل لهم»، املخصصة املصحات يف شفائهم عىل «العمل عبارة أن غريب، أمر
ليس وهو كتب، (فقد فوكو. كتابات يف اختفت جوهرية، أهمية وذات أساسية تَُعد أنها
التي الطريقة حول وبتمويلها الحكومة بأمر مطبوعة «تعليمات نفسه: األمر اإلطالق عىل

معهم».) والتعامل املجانني يف التحكم أجل من اتباعها يجب
كانت وإذا الحجز. أبواب كرس َمن هو الطبي الفكر «ليس فوكو، إىل بالنسبة
القوة بفضل منتزع، حق خالل من يتم لم ذلك فإن املصحة، يف األطباء بيد اآلن السلطة
العلمية؛ املوضوعية عىل حرصهم بفضل أو الغري، وملساعدة الخريي للعمل لحبهم الحية
النظر إعادة خالل من عالجية قيمة يمتلك فشيئًا، شيئًا بدأ، ذاته الحجز ألن ذلك تم إنما
التي األخالقية، أو الخيالية الطقوس، كل ويف والسياسية، االجتماعية املواقف كل يف
كابانيس، ذكره ما إىل باالستناد والالعقل.» الجنون تواجه قرن، عىل يزيد ما منذ كانت،
كان الجنون أن هو الالعقل، تجربة يف األساس «إن حاسمة: ثانية بنية فوكو يُعرِّف
عرش، الثامن القرن نهاية يف التكوين طور يف كانت التي التجربة يف أما لذاته، موضوًعا
هذا فوكو يختتم كموضوع.» حالته خالل من بذاته عالقته يف مغرتبًا كان الجنون فإن
أُعِلن فرد كل عىل األوىل، الوهلة منذ ستُفَرض، هذه املوضوع صفة «إن بقوله: الفصل
يف به، املفعول املجنون، ظهور إعالن إىل فوكو قادت الغريبة الجدلية هذه مستلبًا.»
ذلك يتجىل كما سيما (وال فاعًال باعتباره إليه تنظر األبحاث أهم فيه كانت الذي الوقت

الحًقا). بالتأكيد عندها سنتوقف التي املبتكرة، سواين جالديس أعمال يف
املجرم.» مواجهة يف نفسه املجنون «وجد حني هي فوكو، لدى الثالثة، البنية وأخريًا
النظام عن املسئولني جميع يسائل متفرًدا طابًعا اكتسب الذي الجنون هذا أصبح وهكذا
لقد الجنائي. القانون مجال يف بالالمسئولية يتعلق فيما خاصة ملحة، قضايا ويطرح
إىل ذلك يف مستنًدا بالجنون يعرتف القديم] النظام ظل [يف الكالسيكي» «اإلنسان كان
أساسية سلطة يمارس املواطن فإن اآلن، أما السياسية، حقوقه إىل وليس السليم حسه

الحكومة». و«رجل القانون» «رجل ذاته الوقت يف يكون بأن له تسمح
وواقًعا معروًفا الجنون بدا فقد تجربتني، تالقي للجنون الجديد العرص هذا شهد
التجربة قلب يف موجود هو ما هذا واحد، وعي «ضمن نفسه الوقت يف السيطرة تحت
إال يتم لم [الذي] الحديثة الثقافة يف األسايس «الرابط هذا العقيل.» للمرض الوضعية
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يقول «… وتوك بينيل بفضل ملموًسا وضًعا بعد فيما أصبح […] الفكر مستوى عىل
ألفها «لقد لدينا.» مألوفة الصور «هذه املارستان: مليالد امُلَكرَّس الفصل مقدمة يف فوكو
السعيد العرص ذلك أرسار عن الكشف هي وظيفتها وكانت كله، العقيل الطب تاريخ
يتجاهلونها الناس ظلَّ حقيقٍة وفق معه والتعامل بالجنون االعرتاف أخريًا فيه تم الذي
وبينيل يورك، يف ريرتيت» «ذا الخلوة وبيت توك بإسهاب فوكو يصف ثم طويلة.» ملدة
هي إنما القصتني هاتني قوة أن ذلك كل يف ُمظهًرا بيَسْرت، يف عقليٍّا املرىض وتحرير
مارستان للمارستان؛ األمثل «الشكل صورة لنا يرسم هو فها خيالية. أشكال من مستمدة
الروابط حيث الحلم، جمهورية يشبه ما بل وحشيته، إىل العائد لإلنسان قفًصا يكون لن
ملجتمع بناء «إعادة هو وبينيل توك ينشده الذي امُلحرَّر املارستان هذا وفاضلة.» شفافة
الشفاء.» إىل حتميٍّا سيؤدي «فإنه ثم ومن معينة»؛ أنماط مطابقة موضوع إىل استناًدا
مرتسخة اليوم وأصبحت فوكو، عند خاصة أهمية امَلبَْحث هذا اكتسب ما ورسعان
واالحتجاز، القيود عىل الظاهري القضاء ستار تحت فيه، يستقر عالم كتيمة الثقافة يف
حركة «ضمن يندرج والعقاب، املكافأة نسق ضمن وتعقيًدا، غموًضا أشد آخر احتجاز
حيث املحاكمة»؛ عالم إىل اإلدانة عالم من باالنتقال يتعلق األمر إن […] األخالقي الوعي
ذلك عن «إال مسئوًال ليس فالجنون وحدها. األفعال عىل مبنيٍّا األحكام إصدار يكون
يُنَظر ككائن إال يوجد ال الجنون إن الصمت. يلفه تبقى وما ذاته، من املرئي الجزء
والقضبان، القيود منه تنال لن والذي املارستان، يف سائًدا أصبح الذي القرب فهذا إليه.
وتراقب تحرس لنظرة جوار سوى ليس إنه املتبادلة: النظرة حاالت يخلق من هو ليس
نوع سوى أبًدا يكون لن املارستان، يف يتطور قد كما العقلية، األمراض علم إن […]
«يتخلص حتى االنتظار من بد ال كان ولذا، حواًرا.» يكون ولن والتصنيف، املالحظة من
عرش» التاسع القرن مارستان يف أساسية كانت التي النظرة ظاهرة من النفيس التحليل
يجد لم النفيس فالتحليل لنطمنئ، ولكن، الصامت». للسحر بديًال اللغة سلطات و«يجعل
النظرة من ضاعف قد العلم هذا إن القول صحيًحا «سيكون فوكو: ميشيل عيني يف نعمة
يتم وبذلك يحرسه. الذي للشخص املطلق املونولوج عىل القائم الكالم لحارس املطلقة
توازن خلق خالل من ولكن املتبادلة، غري للنظرة القديمة املارستانية البنية عىل الحفاظ
فوكو يعود آخر، موضع يف جوابًا.» تملك ال للغة جديدة بنية عرب تماثيل، غري تبادل يف
املارستاني الوجود هذا من املريض «خلصا بالتأكيد، اللذين، النفيس والتحليل فرويد إىل
للطبيب اإلعجازية الخصائص استعادا ولكنهما «ُمنِْقذوه»»، داخله نفاه قد كان الذي
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[…] ومكبوت خالص صمت […] مطلقة «نظرة منها: ما وضخَّ بل املارستان، وسلطات
الطبيب، «يظل باختصار اللغة.» حدود إىل تصل ال محاكمة ضمن ويجازي يعاقب قاٍض
ليس النفيس، التحليل فإن ولذا، النفيس.» التحليل مفتاح هو مستِلبة، صورة باعتباره
صوت سماع […] يستطيع ولن […] يستطيع «ال الوضعي، النفيس الطب من أكثر

النفيس. الطب مناهضة ضفاف نبلغ حني املسألة هذه إىل وسنعود الالعقل.»
هو توك فوكو. خطاب يف الرئيستان الكلمتان هما هاتان … واملحاكمة املراقبة
عرش. التاسع القرن مارستان يف محورية تكون أن لها املقدر للشخصية األصيل النموذج
الصورة بينيل عهد يف وسالبيرتيري بيسرت مؤسستا شكلت القمع. محل السلطة حلت لقد
العالم، عن «بانعزاله تُعد التي توك لدار خالًفا توك. أسسه الذي الخلوة لبيت املكملة
املارستانية. للحياة ركيزة ليس لبينيل بالنسبة الدين املبارشة»، والحقيقة للطبيعة فضاءً
«لالستمرارية تجسيًدا يكون أن فيجب اآلن، أما دين»، بال دينيٍّا «حقًال املارستان كان لقد
«ميدان إنه عامليٍّا. طابًعا بينيل مارستان يُكِسب ما هو وهذا االجتماعية». لألخالق الكبرية
من الصمت يف: تتمثل وسائل ثالث تنظمه الذي األخالقي» للتأليف مكان للترشيع، موحد
الجنون بني املشرتكة للغة الكامل االختفاء يف فوكو لدى تتلخص التي الفكرة (وهي جهة
صامت حوار والالعقل العقل «بني الكالسيكي الحجز يف هناك كان بينما [؟] والعقل
تحرر وقد (فالجنون، أخرى جهة من املرآة خالل من والتعرف رصاع»)؛ األصل يف هو
أهم — املفارقة باب من — َفَقد قد للرؤية، خالًصا موضوًعا منه جعلت التي القيود من
عن يعرفه عما مسئوًال الجنون أصبح لقد لعزلته، تمجيًدا يشكل ما فقَد حريته، يف ما
لقد نهاية. ال ما إىل نفسها عىل إال تحيل ال التي النظرة يف نفسه عىل أغلق لقد حقيقته،
(يف األبدية املحاكمة وأخريًا ذاته)؛ يف موضوع أنه يف الكامنة املهانة إىل النهاية يف ُربط
عىل املجنون يتعرف لكي منظًما كان يشء كل الصغري»، القانوني الَعاَلم «ذلك املارستان،
ُمراَقب أنه يعرف أن «يجب جانب، كل من به يحيط الذي هذا املحاكمة عالم يف نفسه

وُمدان»). وُمحاَكم
(ما الطبية» الشخصية «تمجيد مع املارستانات بعالم متعلقة أخرى بنية تشكلت
باعتباره املارستان يف سلطته يستمد ال الطب إنسان «إن يتحدث). الذي هو فوكو زال
قانونية ضمانة باعتبارها مطلوبة الطبية فاملهنة حكيًما. باعتباره بل معرفة، رجل
ما رسعان «ولكن توك، عمل مع بينيل عمل يتالقى وهنا علًما.» بوصفها ال وأخالقية،
معرفته يحتجز كان ألنه نظًرا الطبيب؛ يدي بني من األخالقية املمارسة هذه معنى انفلت
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للمعجزات. صانًعا املريض، نظر يف الطبيب، أصبح «لقد الوضعي.» التيار معايري ضمن
من اليوم يستمدها أنه يبدو والعائلة، واألخالق النظام من يستمدها كان التي فسلطته
الواقعية الشخصية يف كلية ُمستََلبًا عقيل بمرض املصاب كان وبينما وهكذا، […] ذاته
بحيث للجنون. النقدي املفهوم يف العقيل املرض حقيقة يكشف كان الطبيب فإن لطبيبه،
الثنائي ملموس: واحد واقع إال الوضعي، للفكر الفارغة األشكال خارج هناك، يظل لن

االستالب.» أشكال كل وتتالىش وتقام فيه تتلخص الذي الطبيب-املريض
التي «الوضعية»، مستمر وبشكل بشدة ينتقد فوكو أن تقدمنا كلما نالحظ سوف
«الوضعية ب ذلك، يف مستمرين زالوا وما أتباعه، (وسيندد تهمة أنها لو كما كتاباته يف ترد
تدَّعي، كونت أوجست أسسها التي الفلسفة هذه أن نذكر زلنا ما كنا إذا املحدثة»).
التجربة وإىل وحدها، الحقائق معرفة إىل تستند أنها األولية، لداللتها وفًقا بسذاجة، ربما
نفهم أن ألمكننا ومبهم، وهمي هو مما النقيض عىل ومحدد، واقعي هو ما وإىل العلمية،
«جدول خالل من التاريخ إىل ينظر أنه يدَّعي َمن إال تعوق أن تستطيع ال الوضعية أن

تحلييل».
من األخري الفصل فوكو ميشيل خصص بالخاتمة، يتعلق ال األمر أن مالحظة مع
املركزية؛ الِفَكر بعض عىل الرتكيز أراد حيث األنثروبولوجية»؛ «الدائرة أسماه ما إىل كتابه
بوسعنا «أن ظننا والتي نفسه، الجنون مفهوم يف بقوة املتضمنة املجنون، حرية أولها:
نحرر لم فنحن التناقضات»، سخرية إال نْجِن «لم ولكننا موضوعية»، بنية ضمن حرصه

الحرية. مفهوم عىل موضوعية صبغة أضفينا وإنما املجنون
املتعلقة الفكرة تلك وهي فوكو، ميشيل أطروحة يف أيًضا محورية أخرى فكرة هناك
من ذاته، الوقت يف تستهدف «لغة ألنها «أنثروبولوجية»؛ أصبحت التي الجنون بلغة
اإلنسان حقيقَة الحديث، العرص لدى املقلقة سلطاتها منه تستمد كانت غموٍض خالل
األسري غري الجنون لغة أن ذلك الحقيقة»، هذه حقيقة وبالتايل، الحقيقة، هذه وفقدان
«اإلنسان إىل السبيل لتصورنا، فخالًفا جوهره. إىل وتصل اإلنسان أعماق النهاية يف تبلغ
قيوده، الإنسانية من املجنون «حرر الذي املارستان إن املجنون: خالل من يمر الحقيقي»
انزالقها تتابع «اللغة برتك إنه يقول: فوكو جعل مما بالجنون»؛ وحقيقته اإلنسان قيد قد

ذهنه». أسري إنسان سليل هو السيكولوجي «اإلنسان أن لنا يتبني املنحدر»، يف
الطويل»، الكالسيكي «الصمت بعد الجنون، ظهور بإعادة فتتعلق الثالثة، الفكرة أما
«لغة غنائيٍّا، توهًجا تمثل للغة وإحيائه رامو») شقيق «ابن مع رأينا (كما اللغة مجال يف

لإلنسان.» الرسية الحقائق بل للعالم، املرئية غري الصور خاللها من تظهر ال
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اتساق يشكل حيث بدقة؛ املعالم محددة ولكنها الحقة، دراسة مرشوع نجد وأخريًا،
التاسع القرن يف نشأت التي العلمية للرصاعات مرجًعا الكامن األنثروبولوجي الفكر
أولئك وبني للمرض العضوي باألصل القائلني بني سيما (ال العقيل االستالب حول عرش
العام، للشلل التوصيفية املفاهيم بدأت لفوكو، وفًقا للمرض). النفيس باألصل القائلني
نطاق عىل النفسية، الطبية التجربة حقل إنشاء يف األحادي، والهوس األخالقي والجنون
هذه أن بحقيقة الفيلسوف يباِل لم عرش. التاسع القرن من األول النصف يف واسع،
ينطوي بينها الجمع وأن متجانسة، وغري متباينة الطبية الناحية من تُعد املصطلحات
ال إنه الطبية. الطبقة هذه تحت يوجد ما إال يرى أن يريد ال ألنه تاريخية؛ مغالطة عىل
الذنب عن تتكلم ضمنية و«أنثروبولوجيا للتجربة»، جديدة «بنية إال هنا يبرص أن يريد

النقطة). تلك إىل نعود نحن (ها نفسه»
تجسيًدا آخر، مكان يف الالعقل، نهاية كانت «لقد النهائية: الفكرة إىل نصل وهكذا
امَلنِْسيَّة الصور «تلك لسحر يستسلم أن األخرية للمرة فوكو ميشيل يود جديدة.» ألشكال
إنه وأرتو، جوخ، وفان ونيتشه، ساد، ودي وجويا، بوش، أعمال يف تتجىل التي للجنون»
العمل.» يف مطلقة قطيعة هو الذي الجنون «ذلك ولكنه العمل، إىل يترسب جنونًا ليس
الجنون حجم يعرف أنه يعتقد كان الذي العالم فهذا للجنون: جديدان ق وتفوُّ «حيلة
أن ذلك الجنون، أمام وجوده يربر أن اآلن عليه السيكولوجيا، خالل من وجوده ويربر
جوخ وفان نيتشه كعمل عمل محدودية بال حجمه يقيس ونقاشاته سعيه يف العالم هذا
أعمال أن له يضمن الجنون، عن يعرفه أن يمكن ما وخاصة داخله، يشء وال أرتو. أو
فوكو يتحدث جنون أي وعن مجاننَي أي عن نتساءل: أن يجب وهنا تربره.» هذه الجنون
أن يجب ما هو وهذا النفيس، الطب تاريخ إىل الرجوع عن بالطبع يكفُّ ال إنه بالضبط؟
إنه «سابق»، جنون إىل باستمرار يشري الفيلسوف أن بيد النقدية. قراءتنا عليه تنصب
كان جنون السلطة، عن تعبريًا ذاتها حد يف تُعد التي الباثولوجيا؛ عليه تقِض لم جنون
لغة يتكلم أن أبًدا للجنون يمكن ال الشكل، بهذا ُمَعد فضاء «يف الالعقل. لغة يتحدث
التاسع القرن اختزل لقد الباثولوجيا. عالم داخل كلية الجنون سيُستَوَعب […] الالعقل
سيكون للجنون، محض أخالقي إدراك يف لالعقل الكالسيكية التجربة الوضعي عرش
باعتبارها عرش التاسع القرن سيثمنها التي التصورات لكل نواة خفي، وبشكل الحًقا

ومحسوسة.» وإيجابية علمية
العصور أوائل منذ كمرض الجنون استمرارية الكفاية فيه بما أوضحنا لقد
استقر ما رسعان الذي العقلية لالضطرابات املريض التوصيف وثبات القديمة،
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الرمزية والصور لالستعارات الوسطى العصور استيعاب وعدم ،(… السوداوية (الهوس،
العبور إىل وال للحماقة» الكالسيكية «التجربة إىل االلتفات عدم ثم ومن بالجنون، الخاصة
ما أخرى، ومرة الطبي. الطابع ذي الجنون مرحلة إىل الالعقل مرحلة من التاريخي
جنة أي يفرسه؟ قلما ولكنه باستمرار فوكو ميشيل يستدعيه الذي «العقل» بال املقصود

الغامض؟ النظري اإلطار هذا يف تكمن الكالم» و«لحرية للعقل،
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عالمة صار اسم «بينيل»

إذا «… املعجزة الرجل «ظهر كالسيكي، تصور ولكنه للتاريخ، غريب لتصور وفًقا
نجرؤ ربما معناها، قلب مع ولكن المارتني لسان عىل وردت التي الجملة صياغة أعدنا
الذي الرجل هذا الحياة!» نبض يشء لكل أعطى واحد، كائن ظهور «إن القول: عىل
الطبيب بينيل، يُدَعى اإللهية العناية أرسلته والذي النفيس الطب تاريخ يف بصمة ترك
باألحرى أو وبعده، الغموض. من بهالة محاًطا الجنون تاريخ كان قبله، بينيل. فيليب
الخصوص وجه عىل بينيل اهتم «لقد النفيس. الطب تاريخ بدأ مجيئه، من اعتباًرا
كان التي الوحشية العالج أساليب إلغاء يف الفضل له وكان العقلية، األمراض بدراسة

األعالم). ألسماء روبري (قاموس عقليٍّا» املرىض عىل تطبيقها يتم
أنها عىل بأكملها السابقة الدراسة إىل ننظر بالتأكيد سيجعلنا التصور هذا مثل
التحدث غالبًا يتحاشون التقليديني النفيس الطب مؤرخي أن عن فضًال طريفة»، «قصة
وتاريخ الجنون تاريخ بني بالفصل املتعلق الزائف الداليل الجدال ذلك عن أما عنها.
التي املجنون، عالج مسرية أن حقيقة إغفال شأنه من سيكون هذا فإن النفيس، الطب
يف نبحث أن يبقى النفيس. الطب دعائم أرست نفسه، الجنون قدم قديمة أنها رأينا
كلمة (وهي ١٨٠٢ عام يف الفرنسية اللغة يف نفيس» «طبيب لفظة ظهرت نفسها. الكلمة
عقيل» و«طب النفيس» «الطب لفظتا ترد لم بينما لبينيل)، مغًزى ذي نحو عىل معارصة
املؤسيس. بالتنظيم بأخرى أو بطريقة يتعلق تاريخ وهو ،١٨٤٢ عام يف إال القواميس يف
بشكل أوضحت التي األعمال صاحبة سواين، جالديس مقولة الصدد هذا يف سنذكر
«ميالد عليه يُطَلق أن يجب «ما اآلن): ذكراها نحيي (والتي الكتاب من الفصل هذا كبري
مسار يف َغريَّ متوقع غري كحدث وهلة ألول بدا عرش التاسع القرن يف النفيس» الطب
تماًما، جديد ليشء جذري بزوغ أو إنتاج الحدث بهذا نعني ال وبالطبع، التالية. األحداث
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كان الخطاب فهذا العدم؛ من الجنون حول طبيٍّا ملهم خطاب إلنشاء مماثًال ليس فاألمر
بكثري.»1 قبله موجوًدا

أفعال رجل

من يبلغ كان .١٧٨٦ عام يف بيلوم دار إىل بتواضع يصل بينيل فيليب الطبيب رأينا لقد
إىل انضم ما رسعان ولكنه الثورية، للُمثُل البداية يف متحمًسا وكان عاًما. ٤١ آنذاك العمر
بيسرت؛ يف ١٧٩٣ سبتمرب يف توريه، بفضل ُعني، وقد اإلرهاب. عهد يف املعتدلني معسكر
الحجرات تضم التي املنطقة يف أي السابع»؛ «القطاع يف .١٧٩٥ أبريل حتى مكث حيث
كبرِي نشاَط يوجه، كونه من أكثر يالحظ، كان بالهياج، املصابني للمجانني املخصصة
الحقيقي املنفذ بعد فيما األخري هذا أصبح ولقد بوسان. باتيست جان لديه، املرشفني
عقد منذ الخري فاعلو بها نادى التي قيودهم، من الشهرية عقليٍّا املرىض تحرير لعملية
مجد وصنع النفيس الطب ركائز وضع الذي البارز الحدث هذا إىل سنعود الزمن. من

ذاته. الوقت يف بينيل
الفرنسية الثورة يف انتفاضة مثلت (التي ثرميدور ألحداث تأييده ثمار بينيل جنى
وعْلم الطبية الفيزياء يف مساعد أستاذ وظيفة يف ُعنيِّ فقد اإلرهاب)؛ عهد تجاوزات ضد
رئيس ثم الباطنية، الباثولوجيا يف وأستاذ باريس، يف للصحة الجديدة باملدرسة الصحة
نجاحاته؛ توالت ثم وفاته. حتى املهنية مسريته واصل حيث سالبيرتيري، بمشفى أطباء
عام يف فرنسا معهد يف ذلك بعد وُعني الرشف، وسام تقلدوا َمن أوائل من كان فقد
املشاكل لبعض تعرض كما ،١٨٢٢ عام يف نسبية، سياسية عار لوصمة تعرَّض .١٨٠٣
انتهت التي حياته، من األخرية السنوات عىل الداكنة بظاللهما ألقيا عامالن وهما األرسية

.١٨٢٦ عام يف
وكان سالبيرتيري، مشفى يف عمله فرتة خالل النظرية ُمَؤلَّفاته بينيل وضع وهكذا
نتابع دعونا ولكن طبعتان. منه صدرت الذي الطبي-الفلسفي» «البحث أعماله أول
إىل قدومه منذ إزالتها». تمت التي «القيود إىل يقودنا الذي لألحداث الطبيعي املسار
املواطن وضعه الذي الداخيل للنظام الثمينة باملزايا «القتناعه بينيل طالب سالبيرتيري،
بيسرت»؛ يف عقليٍّا املختلني مع التعامل بشأن ودقة، بحزم تطبيقه عىل وأرشف بوسان،
قرار بتنفيذ موافقة عىل بالغة بصعوبة حصل أنه إال سالبيرتيري إىل األخري هذا بنقل
يستطع «لم سالبيرتيري، يف تعيينه منذ إنه قائًال هذا طلبه سبب بينيل يرشح النقل.
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ومن املؤسسة.» من القطاع هذا يشهدها كان التي الفوىض بسبب الجنون عالج مبارشة
بوسان؛ أخريًا إليه لينضم ١٨٠٢ مايو من عرش التاسع حتى ينتظر أن له بد ال كان ثم
حتى سالبيرتيري بمشفى عمل (الذي بوسان أن عىل األحوال جميع يف دليًال يعد مما
ذلك. بينيل يُخِف ولم امليدان، يف الحقيقي الجندي هو كان (١٨١١ عام يف املنية وافته
فقد الثورة. بداية منذ رسميٍّا بيسرت»، يف املجانني عىل مرشًفا «بصفته بوسان، دور كان
إذا عما ليسأل واملحاكم، والرشطة املدنية، اإلدارة مسئويل لجنة إىل عديدة خطابات أرسل
بالتنزه للمرىض السماح — عواقب ألي تعرضه يف ذلك يتسبب أن دون — بإمكانه كان

شديد». هياج حالة يف يكونون ال «عندما األفنية يف
من طلب عىل بناءً وبالتأكيد بيسرت، يف يزال ال كان بينما بوسان، كتب ولقد
أمور ضمن تركز التي — اإلحصائيات جانبًا لندْع الفائدة.2 عظيمة «مالحظات» بينيل،
والنظام العمل أهمية حول الكالسيكية واملالحظات — املرتفعة الوفيات نسبة عىل أخرى
والقهر، القوة واستخدام باملراقبة، املتعلقة املركزية القضية إىل للوصول واإللهاء، الغذائي
املجانني. رضب من «الخدام» منع يف بالغة صعوبة واجه كيف بوسان يرشح والتقييد.
عما إثنائه أو عليه، بالتأثري بيسرت إلدارة وال للموظفني وال للمرىض، يسمح لم ولكنه
فقد «الشاق». اإلنساني الخريي العمل عىل قائم نموذجي نهج اتباع من به القيام اعتزم
(التي القيود إلغاء يف نجحُت «لقد القيود. عنف عن تُغني النشطة املراقبة بأن مؤمنًا كان
التي التقييد بأقمصة عنها واالستعاضة بالهياج) املصابني عىل للسيطرة تستخدم كانت
يشكل أن دون من الحرية، من ممكن قدر بأكرب وباالستمتاع بالتنزه للمريض تسمح
إلحراز أنه يوميٍّا، يل تربهن زالت وما التجربة، يل أثبتت لقد […] حوله َمن عىل خطًرا
والسيطرة باللني، اإلمكان قدر معهم التعامل من بد ال املساكني، هؤالء شفاء يف تقدم أي
باملرض، إصابتهم سبب ومكافحة ثقتهم، وكسب معاملتهم، إساءة وعدم بالرفق، عليهم
كافحُت طاملا القول: خالصة وسعادة. إرشاًقا وأكثر أفضل مستقبل نحو نظرهم وتوجيه
تحقيق يف حالفني قد الحظ كان وإذا املعنوية، بالعالجات أسايس بشكل املرض هذا

املعنوية.» العالجية األساليب هذه إىل يرجع ذلك يف الفضل فإن نجاح،
بيسرت يف رسميٍّا القيود أُلِغيت لقد أُزيلت». التي «بالقيود املتعلق الحدث إىل نعود
كذلك وهو سخيف، حادث أنه عىل الحدث هذا إىل نفسه هو ويشري بينيل، رحيل بعد
جديد. من لهم ووضعها بالهياج املصابني املجانني قيود نزع دائًما يتم كان فقد بالفعل.
ليست املشكلة ولكن كبري. جدل محل املجانني بسرتة بالقوة التقييد ظل ذلك، عىل عالوة
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األغالل صوت هو الثورة، وبعد قبل سماعه يف الخري فاعلو يرغب ال فما املسألة. هذه يف
عليه أقدم الذي الترصف بذلك تاريخيٍّا ليكتفي امُلعلن االشمئزاز هذا يكن لم الشنيع.
باألحرى يرمز والذي — فيه املبالغ بمفهومها حتى االحتمال بعيدة بادرة وهي — بوسان
بسالبيرتيري األطباء كبري باعتباره بينيل، وبدا بالفعل. أُدينت أن سبق ممارسة نهاية إىل
سيبيون نرش ولقد «اإلعالمية». البادرة هذه ملثل مالءمة أكثَر البارز، البحث وصاحب
منسوبة مزعومة لذكريات باستحضاره ،١٨٢٣ عام يف األسطورة، — االبن — بينيل
«أيها قيودهم: من اآلخر تلو واحًدا عقليٍّا املرىض يخلص بينيل نرى حيث والده؛ إىل
وأعطيتُك الحديدية، قيودك عنك نزعُت إذا — املجانني أحد بينيل يخاطب — القائد
بالتأكيد ولكنك أعدك، أحًدا؟ تؤذي وبأال عاقًال تكون بأن أتعدني الفناء، يف التنزه حرية
مجنون أول بشجاعة بينيل يحرر وهكذا يخشونني.» أنت، فيهم بمن فالجميع، تمزح؛
عن أما إنجليزيٍّا. ذلك، عىل وعالوة خطريًا، عسكريٍّا رجًال كان وقد لديه، بهياج مصاب
ملدة باألغالل ُمكبًَّال ظل الذي شوفنجيه، املدعو ذلك فهو مهابة، األكثر عقليٍّا املريض
هذا بمثل املفاجئ، االنقالب هذا مثل برشي عقل أي شهد أن قط يحدث «لم عرشسنوات،
احرتاًما وانحنَوا بالغة دهشة تملَّكتهم أنفسهم الحراس أن لدرجة االكتمال. من القدر
لطيًفا صار قيوده، من تحرر أن فبمجرد شوفنجيه. لهم قدمه الذي املشهد هذا أمام
الرباعة بمنتهى أوامره لتنفيذ بينيل حركات لجميع بعينيه ومتابًعا ومتنبًها، وخدوًما،

والرسعة.»
«جنون باسم اشتهرت التي لوحاته، إحدى يف مولر شارل صور ،١٨٤٩ عام يف
أخرى لوحة يف بيسرت. يف عقليٍّا املرىض قيود بنزع يقوم وهو بينيل العظيم، هايدي»
الحركة هذه بتكرار يقوم وهو بينيل يظهر ،١٨٧٨ عام يف فلوري، روبرت طوني رسمها
بهذا يتميز آخر فني عمل هناك سالبيرتيري. يف العاقالت املريضات مع نفسها امَلهيبة
نجده والذي لبينيل، الربونز من املصنوع التمثال ذلك وهو نفسه، األكاديمي الطابع
القيود وسط التمثال، هذا قدَمي عند البيتييه-سالبيرتيري. ملشفى الحايل املدخل أمام قائًما
باالمتنان الشعور عليه يبدو بوجه بينيل نحو الذراعني عارية شابة فتاة تنظر املحطمة،
إىل امُلحِسن بينيل، فيليب الطبيب «إىل التالية: العبارة التمثال قاعدة عىل ونقرأ البالغ.

عقليٍّا.» املرىض
ويف — بينيل عن بالحديث األسطورة تلك بناء يف جانبه، من إسكريول، أسهم وقد
بالسالسل، يُقيدون عادة كانوا بالهوس، مصابًا «ثمانون التايل: النحو عىل — مفارقة هذا
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لقد الشفاء. نالوا منهم وكثريون ونفًعا، هدوءًا أكثر ملعالجة وخضعوا القيود عنهم نُِزعت
«وهنا بيسرت.»3 يف املكبلني املجانني تحرير لعملية كبرية أهمية العرص هذا أفكار أعطت
األسطوري البناء وضع خالله من الذي سواين، جالديس كتبت كما األعظم، الدهاء يتجىل
وإنما ومؤكدة، ثابتة حقيقة باعتباره ليس نفسه يقدم إذ التناقض؛ عن بمنأًى نفسه
وال نفسها األسطورة تدركها ال لحقيقة َعَرضية، أداة بل متواضعة، دعامة باعتباره
وهكذا […] أفضل بشكل ليستقطب شأنه من يحقر إنه التدقيق. وجه عىل بها ترصح
أنه املفرتض من الذي هذا الخالص بمشهد املتعلقة التفسريات َمَلٍل أو َكَلٍل دون تتكرر

الطب.»4 مجال يف الجنون دخول رس عن ما بشكل يكشف

قلم صاحب رجل

التأريخ علُم يرفض أفعال صاحب رجًال كونه من أكثر قلم، صاحب رجًال بينيل يُعد
واسعة، كالسيكية ثقافة يملك بينيل كان لقد نظري. عاِلم األول املقام يف فهو إليه، نسبتها
وقد وجالينوس. أوريليانوس، وكاليوس وسيلسوس، وأريتايوس، أبقراط، يعرف فكان
القائلة الرواقية النظرية منه وتبنى لشيرشون، توسكولوم» «مناقشات كتاب بعناية قرأ
الفلسفي «التصنيف كتابه صدور بعد صيته ذاع ولقد األهواء. مصدُره الجنون بأن
«البحث (١٨٠٠-١٨٠١) للثورة التاسع العام يف ونرش .١٧٩٨ عام يف العقلية» لألمراض
تعطي طويلة بمقدمة الكتاب هذا يبدأ الهوس»، أو العقيل، االستالب عن الفلسفي الطبي
أنصار عىل بينيل أثنى ولو حتى العقيل، االستالب تاريخ عن فيها هوادة ال عامة ملحة
من الرغم عىل اإلنجليز، به اضطلع الذي الرائد بالدور وأشاد اإلنسانية، الخريية النزعة
بينيل يزعم ال عمومية. األكثر ملعناه وفًقا يُفَهم أن يجب املعنوي عالجهم أن عىل شدد أنه
قلب من حاول، قد داكني أن ننَس فال فلسفي. إطار يف نظريٍّا تفكريًا طور َمن أول أنه
لم الجنون». «فلسفة ُمَؤلَّفه يف ١٧٩١ عام منذ مماثلة مقاربة اعتماد شامبريي، مأَوى
التي كتابه، من الثانية الطبعة األخري هذا إليه أهدى بينما داكني، عن قط بينيل يتحدث
أثار أنه لدرجة بينيل، انتقاد يف وجيًها سببًا الصمت هذا كان .١٨٠٤ عام يف صدرت
أيًضا إسكريول يأِت لم كما داكني. أسبقية حول عرش التاسع القرن منتصف يف جدًال
يف داكني به قام ما عىل غطَّى املدينة يف وإسكريول بينيل به قام فما داكني. ذكر عىل

الريف.
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األكثر ولكن شيوًعا األكثر الجنون يمثل الذي الهوس، عىل «البحث» يف الضوء ُسلِّط
مما الدماغ؛ املبارشألمراض العضوي باألصل بينيل يؤمن ال ذاته. الوقت يف للشفاء قابلية
من مقتنًعا كان الذي ،(١٧٥٧–١٨٠٨) كابانيس وصديقه راِعيه عداء إثارة يف تسبب
باألحاسيس وليس األعضاء وظائف بعلم النفسية الظواهر دراسة ربط برضورة جانبه
كابانيس يرى .(١٨٠٢ لإلنسان»، واملعنوي املادي الجانبني بني تربط التي («العالقات
املمتاز العقل «هذا بالفسيولوجيا: كثريًا يؤمن ال وأنه وغامض، املعاني عويص بينيل أن
بالنسبة وخاطئة.» مبهمة أفكاًرا يوقظ املعنوي بالجانب صلة له ما كل أنَّ يجهل ال
للمرض: الجسم تهيؤ إىل األحيان أغلب يف بالجنون اإلصابة سبب يرجع كابانيس، إىل
لب تصيب التي واآلفات الَخثَْلة، عند األحشاء والتهاب الجنون رضوب بني الروابط
عدم تكون فربما البحتة، الفكرية الجنون أنواع عن أما … املجاورة األجزاء أو الدماغ

نظريٍّا.5 طابًعا أكسبتها التي هي التحليل دقة
لالستالب الترشيحي-الباثولوجي األصل حول الكبري الجدال أسس ُوِضعت وهكذا
الناجم الدماغ تلف إىل غامضة، وبصورة باألحرى، بينيل يشري الصدد، هذا ويف العقيل.
كانت التي الفكرة (وهي البطن أسفل املوجودة األحشاء اضطرابات عن التواد بفعل
الثانية الطبعة واألهواء. االنفعاالت بدورها تسبب التي عرش)، الثامن القرن إبان رائجة
الكتاب عنوان من الثاني الجزء فقدت التي ،(١٨٠٩) الفلسفي» الطبي «البحث من
حيث سلوكي؛ منحدر عىل العقلية األمراض تصنيف وضع إىل تميل الهوس)، (أو األصيل
الهذيان أو السوداوية، باملوسوعة: ورد الذي األمراض توصيف ظاهر نحو عىل نجد
صورة يف ويأتي السوداوية غالبًا ييل الذي والهوس واحد، غرض نحو املوجه الجزئي
ا، عامٍّ ذهنيٍّا ضعًفا يُعد الذي والَخَرف هذيان»، دون هياجي «هوس وأحيانًا عامٍّ هذيان
املقدمة يف ذلك، إىل باإلضافة واإلدراك». الفهم مللكات كامًال «فقدانًا يمثل الذي والَعتَه
الثامن)، (املجلد املنهجية» «املوسوعة ل تمهيًدا ١٨٠٨ عام يف بينيل كتبها التي املستفيضة
تصيب التي الخلل أنواع أو العقيل، واالستالب العقيل والذهان «الهوس، ل خصصها والتي
العقيل»، «االستالب مصطلح استخدام عىل رسميٍّا طابًعا أضفى الفكرية»؛ الوظائف
واإلدراك.» الفهم يصيب الذي االختالل أنواع شتى عن يعرب موفًقا «مصطلًحا باعتباره
موضع يف النظر من بد فال النفيس؛ الطب لتأسيس يكفي بما ثوريٍّا يبدو ال هذا كل
حساب عىل للعالج األفضلية يعطي وأال طبيبًا، املرء يكون أن ينبغي لبينيل، وفًقا آخر.6
أهمية كذلك يويل وأن أيًضا، كثريًا ليس ولكن ممارًسا، يكون أن يجب كما املالحظة.
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(يستخدم ا حقٍّ فيلسوًفا املرء يكون أن من بد ال باملقابل، العقيل. املرض لرصد كبرية
داكني، إىل جديد من نعود نحن وها الفلسفي»، «الطب تعبري األحيان بعض يف بينيل
ألن الجنون؛ مجال يف األخرية الكلمة صاحبة تكون أن يجب فالفلسفة املنيس). الخالد
تلك اجتثاث إىل يطمحون الذين الرواقيني يتبع ال بينيل أن ويُذَكر األهواء. منشأها
القدماء، عن ينفصل أنه كما البعض. بعضها «تُوازن» أْن جانبه من ويقرتح األهواء.
الذي والجسم الفيلسوف بها يختص التي النفس بني صارم انقسام إحداث يريدون حني

الطبيب. به يختص
الفلسفية الناحية من سواء — وراءه فيما يصعب الذي الحاجز بينيل يتخطى وهكذا
ذاته. عىل منغلق أنه لو كما تماًما، آخر شخص أنه عىل املجنون إىل النظُر — الطبية أو
«إنه املجنون: إنسانيِة معرفَة اإلنسانية، النزعة ذي الخارجي بالخطاب بينيل استبدل
ال األمر إن الخارج. من يأتيه ما ضد نفسه ن يحصِّ ما بقدر اآلخرين عن ينعزل ال كائن
مفجع بحضور وإنما ذاته، عن عقليٍّا املريض باغرتاب وال النفس، عىل باالنطواء يتعلق
خلق إمكانية تتجىل وهنا اآلخر. من املتواصل والقلق منه يعاني الذي الخلل يف يتجسد
هنا ومن ضده. نفسه عن ويدافع باستالبه يعرف الذي الشخص هذا مع عالجية صلة
وهكذا بالكالم.»7 العالقة عنرص عىل تام بشكل ترتكز معالجة طريقة اتباع فكرة نشأت
ميشيل أطروحة من نقيض طريف عىل نحن مًدى أي إىل جديد من نقيس أن بإمكاننا

فوكو.
(١٧٧٠–١٨٣١) هيجل أن بيد النفيس. الطب أُُسس النظري االنقسام هذا وضع
وجهة بحزم الحقيقي النفيس العالج يتبنى «ولذا قائًال: كتب الذي وهو بذلك، ينخدع لم
عىل أو الذكاء صعيد عىل سواء للعقل، مجرًدا فقدانًا ليس الجنون بأن القائلة النظر
الذي العقل حدود ضمن بسيط تناقٌض بسيط، خلل هو وإنما واملسئولية، اإلرادة صعيد
للصحة كامًال، أي مجرًدا؛ فقدانًا يعني ال الجسدي املرض أن كما تماًما، حاًرضا يظل
العالج هذا الصحة. هذه حدود تعارضضمن ولكنه املوت)، سيعني هنا مماثل (فقدان
من قدمه ملا العظيم بينيل بفضل نعرتف أن يستحق — واملعقول الرحيم أي اإلنساني؛
االعتقاد هذا ويشكل عاقل، كائن املريض أن مسبًقا يفرتض — الصدد هذا يف خدمات
— الجسدي النشاط نظر وجهة من — يعتمد كما قدًما، للميض أساسية ارتكاز نقطة
العقل، فلسفة الفلسفية»، العلوم («موسوعة الصحة» داخلها تتضمن التي الحيوية، عىل

.(١٨١٧
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–١٧٢٤) كانط يرى العقل، داخل تناقض عن عبارة الجنون أن هيجل يرى بينما
إطاِر ضمن البرش سائر عن عقليٍّا املريض يعزل الذي للعقل، املجرد الغياب أنه (١٨٠٤
بعد العقل، داخل إىل الجنون هيجل أعاد «لقد .(١٧٩٨ («أنثروبولوجيا»، كامل جنون
يف حارضان املوضوعي» و«عامله الرشيد» «الوعي إن خارجه. وضعه قد كانط كان أن
انبثق التي نفسها النقطة بالضبط هي هيجل منها انطلق التي البداية نقطة إن الجنون:

إسكريول.»8 أو بينيل نهج منها
إيطاليا، يف شياروجي من كلٌّ أحرز السنوات، تلك يف أنه، باملالحظة الجدير ومن
أملانيا؛ يف وراي بينيل)،9 عليه أثنى الذي الوحيد املؤلف (وهو إنجلرتا يف وكريشتون
هو هيجل، بذلك شهد كما بينيل، أن حقيقة ينفي ال وهذا كبري. حد إىل مماثًال تقدًما
أمًرا قط يقل لم بينيل بأن ذلك عىل الرد ويمكننا لورا). النرتي (جي عالمة» صار «اسٌم
أنه أيًضا عرصه ظن كتابه، يف وضعه قد أنه بينيل ظن «فما يهم! ال هذا ولكن مماثًال.

سواين). (جالديس عليه» عثر قد

املعنوي والعالج بينيل

يف وأعاد عقليٍّا»،10 للمرىض املعنوي «العالج ب املقصود ما بينيل رشح ،١٧٩٩ عام منذ
عنه يتفرع ما بكل طرحه سبق املعنوي» «العالج تعبري إن ذكره. أن سبق ما ا نصٍّ بحثه
قليًال أشبه كان الواقع يف األمر ولكن معنوية)، وأدوية معنوية، معالجة (وسائل بنود من
من بينيل أحرضه الذي فما معه. أحرضه ما إال فيه املرء يجد ال صغري إسباني بفندق
أحد هو للهوس املعنوي العالج أن ألثبت يكفي بما األمثلة ضاعفت أنني «أظن جانبه؟
العالج هذا يتعلق املالحظة.» طب مجال يف اآلن حتى تقدًما واألقل للغاية، املهمة األجزاء
املريض مع وبعطف برفق التعامل تقنية عىل ويعتمد نفسه: وباملريض بالبيئة، املعنوي
منذ «املعروفني عقليٍّا املرىض إن قلبه. يف عما والكشف بأرساره البوح عىل لتشجيعه
مغايرة؛ طبيعة فجأًة يكتسبون ربما […] خطورتهم وشدة انفعالهم برسعة وصولهم
لهم يكون أن يف امُلعزي األمل ونمنحهم آالمهم مع ونتعاطف بهدوء، معهم نتحدث ألننا

سعادة.» أكثر مصري
إذا والزيف النفاق عىل مرتكًزا الناشئ النفيس العالج يبدو قد املنطلق، هذا «من
الفرصة، املريض إعطاء يف واملتمثل النفيس، الطب عليه يقوم الذي املبدأ يتضمن لم
جديد من به معرتف كإنسان كرامته الستعادة معه؛ والتعاطف إليه اإلصغاء طريق عن
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العالقة لهذه املحرك فيُعد سعادة»، أكثر مصري يف «األمل عن أما […] لذاته وتقديره
اإليمان اإلنسان يمنح ما هو األمل هذا الواقع، يف نفسه. الوقت يف لها ك َرشَ ولكنه العالجية
[…] املعالج معتقدات نظام خالله من املريض يتبنى الذي التحول هذا ويتيح بالشفاء،
النرجسية اإلغراءات من لعبة يف األخري هذا فيه ينزلق أن يمكن ا فخٍّ أيًضا يمثل ولكنه

بوستيل). (جاك االنزواء» إىل به تؤدي قد التي
النفيس». «العالج مجال يف بينيل دور عن الحديث يف نبالغ ربما أيًضا، هنا ولكن
األمراض، عالج يف والنفسية الروح بتأثري اعرتف الذي الوحيد، وال األول ليس بدايًة، فهو،
برضورة يتعلق فيما بجديد يأِت لم أنه إىل باإلضافة املختلفة. بأشكاله الجنون سيما وال
بينيل أن وبما «اإلصغاء». اليوم عليه نطلق بما واالهتمام وتفاهم، ورفق، بهدوء، التعامل
كشخص، وكرامته وْضَعه عقليٍّا املختل إىل فرًضا أعاد من هو — النظري العاِلم ذلك —
عقل وأصبح ممكنًا. فحسب، إليه» «االستماع وليس األخري، هذا مع الحوار أصبح فقد
(باملعنى واملتناقض املختل عقليٍّا، املريض عقل مع عالقة يف الدخول عىل قادًرا الطبيب
الطبعة يف يروي كما — بينيل تََمرَّن بذلك، للقيام ما». بشكل و«الحارض الهيجيل)،
السبب عن بالبحث خالص، نفيس لعالج املريض إخضاع عىل — «بحثه» من األوىل
عقليٍّا». املريض منظور من األمور «رؤية بعد للهذيان النفيس) (اإلعالل السيكولوجي
فقط يتعلق يكن لم األمر ألن ازدهاره؛ أوج يف الوقت ذلك يف املعنوي العالج كان وهكذا
هذيانه. داخل من معه، بعقالنية بالتفكري أيًضا وإنما منطقيٍّا، وإقناعه املريض بنصح
عليه استحوذ الذي بالسوداوية، املصاب الَخيَّاط ذلك حالة املثال سبيل عىل نذكر
أساليب كل قاوم قد الَخيَّاط هذا كان باملقصلة. يُعَدم أن من الخوف هاجُس الثورة منذ
أرضية عىل راقًدا وقته يقيض وكان الشديد. واإلِعياء الوهن من حالة وأصابته العالج
تمثلت «حيلة» يف تعبريه، حد عىل بينيل، فكر وهنا ديه. جالَّ باستمرار منتظًرا زنزانته،
ثورية محاكمة خاللها أجريت بالسوداوية، املريض هذا عىل كوميدية مرسحية عرض يف
إلزامه مع أفضل، نحو عىل لتربئته مطوًال استجوابه عىل املحكمة هيئة عملت حيث زائفة؛
املرىض خدمة أجل من مهنته بها «ليمارس بيسرت يف أخرى أشهر ستة ملدة باملكوث
وال الفور، عىل ال يشِفه، لم ولكنه املريض نفس يف عميًقا أثًرا العرض هذا ترك عقليٍّا».
االعتبار يف أخذنا لو حتى مزحة). كان كله األمر إن له قيل أن بعد (خاصة بعد فيما
من ذكرها التي الخدعة، أن األوىل التجربة تلك منذ َلبََدا للحيلة، الحكيم غري الكشَف
باستخدام إليها لجأ التي املماثلة والخدعة باريه أمربواز (نتذكر السابقني بعض قبل
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الوقت يف وإقراره الهذيان منطق تبنِّي أن ذلك مسدود، طريق إىل إال تؤدي ال الضفادع)،
يف الحقيقة بهذه بينيل اعرتف وقد املريض. لدى الجنون ترسيخ إىل إال يؤديان ال نفسه
باعتبارها حالته إىل الحني ذلك منذ نظرت «لقد قائًال: «بحثه» من األوىل الطبعة ختام
نجاح شبه إىل وحوَّله بل حرفيٍّا، فشله أخفى الثانية، الطبعة يف ولكنه للشفاء.» قابلة غريَ
يف جديدة»). «متعة فيه وجد وقد عمله إدراكية»، «صحوة بعد عقليٍّا، املريض (استعاد
بحدود واٍع ال «اعرتاف هناك بوستيل، جاك عليه ويعلق يالحظه الذي د، املتََعمَّ اإلغفال هذا
اإلجباري، والعمل النشط، االنشغال يف املتمثلة العنارص أصبحت حيث املعنوي: العالج
«الوسائل هذه جوهر تشكل الرعاية؛ ملؤسسة امُلنظِّمة» الداخلية و«الالئحة املعيشة ونُُظم
يخاطب لعالج وجود هناك يعد ولم سالبيرتيري. مشفى طبيب بها نادى التي املعنوية»

بالجنون.»11 املصاب املريض عقل» من ى تبقَّ «ما
بينيل، عليها يركز التي النقطة وهي السلطة؛ إال املعنوي بينيل عالج من يتبقَّ لم
عقله»، من الباقية و«البقية عقليٍّا املختل مع الحوار عىل تركيزه من أكثر كتاباته، يف
طبيُب مغًزى، ذي نحو عىل عليه، سيُطَلق ما رسعان الذي الطبيب سلطة عىل فيشدد
يف إرادتهم «كرس ب املهووسني، يخص فيما األخري، هذا يقوم أن يجب العقلية. األمراض
بأنهم إلقناعهم قلوبهم يف الرعب تبث وسيلة طريق عن […] وترويضهم املناسب الوقت
كتب الخضوع.»12 إال أمامهم سبيل ال ثم، ومن الجامحة؛ رغبتهم اتباع حريَة يملكون ال
يقل لم بعد، فيما ولكنه، بيسرت يف يزال ال كان بينما ،١٧٩٤ عام يف الكالم هذا بينيل
املريض وترويض إخضاع فن عىل التعبري، جاز إذا العالج، هذا «يرتكز ذلك: يخالف ما
واألخالقية، الجسدية بصفاته مؤهل، لرجل أسايس بشكل تابًعا بجعله وذلك عقليٍّا،
عليه للسيطرة صورها، أنقى يف الخريية اإلنسانية النزعة ملبادئ املتواصل وبتطبيقه

عليه.» تستحوذ التي األفكار سلسلة ولتغيري يُقاَوم ال بشكل
إبَّان فرنسا يف الكاثوليكي باملذهب اإلطاحة بسبب «منهار»، عقليٍّا مريض هو ها
القليل كان ولو حتى طعام أي تناول يرفض إنه أشهر. ثالثة منذ القوى وخائر الثورة،
بينيل عليه يطلق الذي بالطبيب، حدا مما إليه؛ يقدمونه الذي اللذيذ» «املرق ذلك من
هذا (ذُِكر « مدوٍّ «بصوت إليه التحدث إىل معينًا، مغًزى ذلك وراء من قاصًدا «املدير»
بالخدمة القائمني األشخاص كل بتجميع قام ثم بينيل)، كتابات يف مرة من أكثر التعبري
املجنون الحازمة النربة هذه أربكت تطرًفا. األكثر الوسائل معه سيستخدم بأنه وهدد
وينتظم قواه فشيئًا شيئًا يستعيد وبدأ الطعام. من القليل تناول عىل إذن فعزم وأرعبته،
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«املدير» إرادُة (السيئة) إرادته عىل تغلبت وهكذا الشفاء. نحو طريقه يف وصار نومه. يف
(الطيبة).

زرع خالل من عقليٍّا املريض مخيلة «زعزعة يف امليضُّ ينبغي مًدى أي إىل ولكن
املريض «ترهيب من بد ال إنه قائًال بينيل يجيب داخله»؟ الشديد بالخوف الشعور
هذا عىل كثريًا بينيل ويشدد العنف.» إىل باللجوء مطلًقا السماح عدم مع ولكن عقليٍّا،
«. تعدٍّ أو إهانة أي من خاٍل وصارم جريء «بحزم التعامل يجب إنه قائًال التحفظ
القصوى الحاالت «يف فقط تُستخدم أن عىل املفاجئة، الحمامات ضد أنه بينيل وأوضح
التي املسافة قياس «البحث» من الثانية الطبعة لنا أتاحت ذلك، ومع خطورة.» واألكثر
سالبيرتيري مشفى يف الحمامات شكلت فقد أفضل. بشكل والتطبيق النظرية بني تفصل
جزء «خالل يتم، كان حيث ْوَداوية»؛ والسَّ بالهوس املصابني عالج يف األساسية «الركيزَة
ال املتني الكتان قماش من بغطاء مغطٍّى مغطًسا عرش اثني استخدام النهار»، من كبري
الوقت يف املريض عىل والسيطرة الحشمة عىل بالحفاظ يسمح مما الرأس؛ إال منه يظهر
قد الذي والرشاش، الباردة أو الساخنة املياه حمامات بني أحيانًا الدمج ويمكن عينه.
املريض رأس تُغمر كانت «حيث القمع»: «ُدشُّ هو هذا املثلج. املاء من سيًال يصبح
التي الحمامات، هذه كانت […] بالنظام االلتزام عىل إلجباره البارد باملاء فجأة عقليٍّا
العام للقانون عقليٍّا املريضات إحدى إلخضاع غالبًا تكفي القمع، وسائل إحدى تُعد
املريضات ولرتويض الطعام، لتناول العنيد إحداهن رفض عىل وللتغلب اليدوي، للعمل
فرصة نستغل كنا وهكذا وواعية. مضطربة مزاجية حالة عليهن تستحوذ الالئي عقليٍّا
به، أخلَّت مهم بواجب أو ارتكبته بخطأ ونذكرها حمام، ألخذ باملغطس املريضة وجود
من يكون مما رأسها؛ عىل فجأة يتدفق البارد املاء تيار برتك الصنبور بواسطة نقوم ثم
القوي التأثري بفعل ذهنها، عن مسيطرة فكرة إبعاد أو عقليٍّا املريضة إرباك غالبًا شأنه
نقوم عقلها، عىل املستحوذة الفكرة بهذه التشبث عىل املريضة أرصت وإذا املتوقع. وغري
صادمة ألفاظ أو قاسية لهجة استخدام بعناية نتجنب أن يجب ولكن الدش، بتكرار
لصالحها هذا أن تسمع نجعلها ذلك، من العكس عىل بل والثورة، التمرد إىل تدعو قد
كالمنا ونمزج العنيفة، اإلجراءات هذه إىل اللجوء إىل — األسف ببالغ — مضطرون وأننا
عنادها، عن املريضة تراجعت فإذا فيها. املبالغة عدم عىل الحرص مع بالدعابة، أحيانًا
جاء ومحبة.» عطف عن تنمُّ رقيقة لهجة وتتبعه الفور، عىل القمع هذا إيقاف حينئٍذ يتم
يف للغاية «شائعة كانت الوسيلة هذه إن قائًال: أضاف الذي بينيل لسان عىل الكالم هذا

املصحة.»
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يُتوُِّجه الذي بينيل لدى املعنوي العالج مفهوم يف الكامن الفكري التناقض هو هذا
تََحوُّل هو ما بقدر تناقًضا األمر حقيقة يف ليس وهو النفيس. للطب أبًا باعتباره عرصه
كما الفلسفي املعنوي العالج املجرد، املعنوي بالعالج يتعلق ال فاألمر مفارقة؛ عىل ينطوي
املارستان داخل القايس اليومي الواقع مع املتوافق املعنوي العالج وإنما هيجل، يَُعرِّفه
ال بأسلوب نفسه، بينيل رشحه ما وهو مارستانًا. التجديد، أراد وإن حتى يظل، والذي
املجانني مصحات ارتياد «إن «بحثه»: من األوىل الطبعة صدور منذ التواضع، من يخلو
تنشأ ونفور تقزز مشاعر الخدمة: صعوبات عن فكرة إلعطائنا الوحيد السبيل هو
ترتدد مقذعة وألفاظ متواصل رصاخ لها، التعرض يتم مخاطر إخفاؤها، يجب باستمرار

عليها.» السيطرة إىل نسعى مرفوضة عنف أعمال وغالبًا املسامع، عىل
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مصحة ونشأة إسكريول
األمراضالعقلية

مكونة أرسة يف التاسع وهو ،١٧٧٢ عام تولوز يف إسكريول دومينيك إيتيان جان ُولِد
دعوته، قطعت الثورة ولكن الكنسية، للحياة البداية يف نفسه نذر وقد أطفال. عرشة من
شنتها التي الحروب إبَّان للصحة مفتًشا وُعنيِّ .١٧٩٢ عام يف الطب دراسة يف فرشع
أن قبل مونبلييه، يف الطبية دراساته واستأنف (الديركتوار)، اإلدارة وحكومة الثورة
كورفيزار خدمة يف العمل إىل انضم حيث ،١٧٩٩ عام باريس يف املهنية مسريته يبدأ
١٨٠٥ عام يف وناقش سالبيرتيري. مشفى يف بينيل مع عمل كما الخريي، املشفى يف
هو ها العقيل». لالختالل عالجية ووسائل وأعراض كأسباب «األهواء بعنوان: أطروحته
حني بينيل. معاون إنه تلميذ، من أكثر بل مبتدئًا، يعد ولم عاًما ٣٤ نحو العمر من يبلغ
يف عقليٍّا املريضات قسم عىل مرشًفا طبيبًا إسكريول ُعنيِّ ،١٨١١ عام يف بوسان تويف

نفسه. للقسم ا خاصٍّ طبيبًا التايل العام يف أصبح ثم سالبيرتيري،
املرحلة عىل أفضل بشكل نتعرف حتى الذاتية سريته من القدر بهذا هنا سنكتفي
العقل «ممارسة كتاب يف إسكريول. أطروحة تمثلها التي النفيس، الطب ميالد يف الهامة،
«إسكريول أن: عىل بحق سواين1 وجالديس جوشيه مارسيل من كلٌّ يشدد البرشي»،
قبل أيًضا كتب ولكنه الهوس»، حول البحث وضعها التي «املبادئ تأسيس بعد كتب
تجربة وفرضته تدريجيٍّا نجم الذي املعنوي، العالج ووسائل سبل لتمثيل الحاسم التحول
نفيس طبي حقل تأسيس بعد أي سالبيرتيري.» إىل بحمله انتهي والذي الكبري، املشفى

مؤسيس. حل إيجاد وقبل بينيل تعريف وفق
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… أهواء

من األوىل الطبعة أكمل َمن وهو للشفاء، الجنون قابلية ملنظور تبنيه يف بينيل درب رفيق
املمارسة عىل ترتكز عملية» «بحوثًا كتب الذي إسكريول إنه املعنوي، العالج عن بحثه
ومن الرسيري.» الطب مواضيع أحَد «بوصفه العقيل االستالب تناول أراد لقد التطبيقية.
الطب يف رسيرية محارضة سالبيرتيري يف ١٨١٧ عام افتتح إسكريول أن بالذكر الجدير
القدماء لكتابات قارئًا أيًضا إسكريول كان العلم. طالب حضورها عىل توافد العقيل،
لوضع جديدة «طريقة األهواء نظرية من يجعل أن وأراد الرواقيون، الفالسفة وبخاصة
العقيل. لالستالب األويلَّ الحدث تشكل فاألهواء البرشي.»2 املوضوع قلب يف الجنون
الهذيان مضمون يصبح «بحيث الخلل؛ أصول إىل الرجوع من بد ال الجنون، وملعرفة
الذين أولئك رموزه ويحلل شفرته يفك ألْن جزئيٍّا، األقل عىل قابًال، استحواذًا األكثر

آثار.» من عليها يرتتب وما والروابط العالقات لعبة يكشفون كيف يعرفون
بامتياز) الجنون دوًما يمثل (الذي الهوس يُعد بينيل، إىل بالنسبة الحال هي كما
املعنوي. العالج مالءمة تتجىل هنا ومن عضوية، آفة أي توجد فال بحتة». عصبية «حالة
عرصهما. غرار عىل العضوية»، النظرية أنصار «من وبينيل إسكريول يُعد ذلك، ومع
سوِفيَّة ْ الرشُّ املنطقة يف بانطباعاتها اإلنسان ويشعر العضوية، الحياة إىل تنتمي «األهواء
يف هناك.» مستقرها يكمن ثانوي، أم أسايس بشكل ذلك أكان وسواء املعدة، أسفل
(أو الترشيح علماء انترص للجنون، الباثولوجي الترشيحي األصل حول الكبري الجدال
الترشيحي. للمذهب أولية ركيزة جال أعمال شكلت فقد العضوية»): النظرية «مؤيدو
الدماغ، فراسة علم مؤسس هو — فيينا من طبيب — (١٧٥٨–١٨٢٨) جال فرانز
يوجد ما بقدر خاصة أجهزة من يتألف الدماغ أن أساس عىل يقوم جديد علم وهو
الجمجمة، أشكال فإن ذلك، عىل وبناءً الفرد. عند وَمَلكات ومشاعر ونزعات، ميول من
معقدة قياسات إجراء خالل من تتيُح، محتواها، مع وثيق بشكل تطابقها يفرتض التي
جاء هنا (ومن الفرد» شخصية «قراءَة الِقْحف»)، «تَنْظري عملية عليها (نطلق ودقيقة
عىل العقلية األمراض أطباء عكف وهكذا موهبة). لديه بمعنى «… نتوء «لديه تعبري
املسئول النتوء عن البحث بشأن بعد فيما ربما جرى ما (وهو الجنون نتوء عن البحث
الصيدلة بكلية املحفوظة لالهتمام املثرية املجموعة خالل من ذلك تجىلَّ كما الجريمة، عن
يف السلطات عملت ولقد باملقصلة). أُعِدموا ألشخاص جماجم قوالب تضم التي بكاين،
ألنها هذا؛ الدماغ» «معتقد انتشار دون الحيلولة عىل عرش، التاسع القرن مطلع يف فيينا،
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ولكن، املادية.» ونرش الدين أسس «تقويض إىل تؤدي قد النظرية هذه أن ترى كانت
نرش من باريس، يف استقر الذي جال، تمكَّن ،(١٧٧٦–١٨٣٢) سبورزهايم بمساعدة
جيوم من كلٌّ وتَشاَرك املختلفة. بالوظائف املرتبطة الدماغية املراكز بشأن أطروحته
— الدماغ فراسة بجمعية مؤسس عضو — (١٧٩٤–١٨٧٢) فوازن وفيليكس فرييس،

املذهب. بهذا نفسه االفتتاَن (١٧٧٢–١٨٣٨)؛ بروسيه وفرانسوا
الدماغ، فراسة علم أنصار من يصبح أن قبل ،١٨٢٨ عام يف بروسيه نرش ولقد
ينشأ الجنون أن مفاُده فسيولوجي مذهب عىل يرتكز والجنون»، «التََّهيُّج بعنوان كتابًا
(أو «سمبثاوية ألسباب وتارة معنوية، ألسباب تارة أغشيته؛ ويف الدماغ يف التهاب عن
وحده»؛ أبًدا يعاني ال «الدماغ ألن آخر؛ عضو بإصابة والتأثر التواد بفعل منترشة ودية)»
من كلٌّ حذوه حذا وقد الهضمي»). الجهاز «تهيج حالة (يف الخثلة نظرية يربر مما
مهمة أطروحة مؤلف ،(١٧٩٧–١٨٨١) بواسمون دي بريري وألكساندر بينيل، سيبيون

«هالوس». بعنوان ١٨٤٥ عام يف نُِرشت
اختصاص دائرة ضمن يدخل امَلَريضالذي التناذر ذلك العام»،3 «الشلل تفرد أن بيد
نظرية تأييد إىل — الخصوص وجه عىل — بعد فيما أدي ما هو العصبي، النفيس الطب
،١٨٢٢ عام يف العام الشلل ميالد شهادة ُكِتبت العقلية. لألمراض العضوي األصل
لوران أنطوان عنها دافع التي األطروحة يف املزمن»، العنكبوتية «التهاب اسم تحت
حققت قد «أكون شارنتون. يف كوالر، رواييه أثاناز أنطوان تلميذ ،(١٧٩٩–١٨٥٨) بايل
العنكبوتية التهاب أن عميل من الجزء هذا يف أثبت أن استطعُت إذا إليه أصبو الذي الهدف
دراسة يف بأعراض.» املرتافق العقيل باالختالل اإلصابة سبب وأنه بالفعل، موجوٌد املزمن
املزمن العنكبوتية التهاب أعراض أسايس بشكل بايل اختزل ،١٨٢٦ عام نرشها جديدة
وبينما العظمة. بجنون األول املقام يف يتميز وَخَرف مكتمل غري عام بشلل اإلصابة يف
الثنائية نظرية عن سالبيرتيري يف يدافعان يزاالن ال جورجيه جان وإيتيان إسكريول كان
يف وكامليل بايل أقر مختلفني)، مرضني يشكالن ولكنهما مقرتنان والَخَرف (الشلل
مرض سوى ليسا والخرف (فالشلل أحاديٍّا تصوًرا يون، سان يف وبارشاب شارنتون،
لم ولو معزوًال. العام» «الشلل أو بشلل» املصحوب «الخرف أصبح وهكذا، واحد).
للمرض املثايل النموذج منه ليجعلوا عليه االستحواذ إىل العضوية النظرية أنصار يسارع
آنذاك كانت التي النفسية األمراض توصيف قائمة إىل إضافته ألمكننا العضوي، العقيل

الدماغ! يف محددة آفات عىل ُعِثر مرة، فألول اإلعداد. قيَْد
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بحتة عصبية «آفة الجنون يعد كان الذي ،(١٨٠٤–١٨٨٤) تور دي مورو بعد
إىل ترجع بالجنون اإلصابة بأن القائلة النظرية مؤيدو طويلة، وملدة انترص، وبسيطة»،
عىل القائمة للعقيدة املعارضني «الوظيفيني»، أن يعني مما بالرضورة؛ عضوي سبب
عام األخري هذا نرش وآرشامبو. لوريه بينهم من نذكر قليلة. قلة هم العضوية، النظرية
الفرنسية الرتجمة — إسكريول به يعمل الذي القسم عىل يرتدد كان فيما — ١٨٤٠
بهوامش مزودة أنها يف الرتجمة هذه أهمية تكمن اإلنجليزي.4 إيليس كتبه الذي للبحث
آفة مرجعه العقيل االستالب أن إىل أيًضا إيليس انتهى وقد وآرشامبو. إلسكريول عديدة
عَداءَ العضوية للنظرية الحاسم التأييد هذا عليه جلب وهكذا املخ. يف التهابًا تسبب

مرتجمه.
إلسكريول قديم تلميذ وهو — (١٧٩٥–١٨٢٨) جورجيه إيتيان نرش ،١٨٢٠ عام يف
«… وأعراضه ومقره، املرض، هذا يف تأمالت «الجنون: بعنوان شهرته صنع ُمَؤلًَّفا —
الخالف تجاوز محاوًال — جورجيه اقرتح الجنون. مقر» «تحديد إىل أيًضا سعى حيث
(أنصار والوظيفيني للمرض)، العضوي األصل نظرية (أنصار الترشيح علماء بني
هناك جهٍة، فمن مختلفني: حقلني إىل الجنون فصل — للمرض) النفيس األصل نظرية
والتي معروف، عضوي سبب عن والناشئة بأعراٍض، املصحوبة العقلية االضطرابات
يصيب السبب مجهول «اعتالل هناك أخرى، جهة ومن وودية»؛ مبارشة «غري نتيجًة تَُعد
ليست أنها [بمعنى وجوهرية» «مبارشة ولكنها معروفة غري طبيعة ذو وهو الدماغ»،

أخرى]. لعلة َعَرًضا
األمراض أطباء إن «القول يمكن ال وسواين، جوشيه أوضح كما حال، أي عىل
نفهمه الذي باملعنى العقيل، لالضطراب بحت «نفيس» تعريف إىل توصلوا األوائل العقلية
الباثولوجي للحدث املطلقة «الخصوصية بينيل، مثل مثله إسكريول، يبني ولم اليوم.»5

املعنوي». النفيس «الطب عن الحديث بوسعنا سيكون ثم، ومن النفيس.»6
ملعرفة يوًما نسَع لم «إننا بينيل. إليه ذهب مما أبعد إىل ذهب إسكريول أن بيد
مترضرة، العقلية قواه أن بما أنه؛ افرتضنا لقد عقليٍّا: للمريض والفكري املعنوي الوضع
بل هدوء، فرتاُت قسوة، اآلالم أشد يف يوجد، أفال بحرية. العمل أبًدا بإمكانها فليس
اإلصابات تتخلل ال فِلم راحة، أوقات تتخللها الجسدية اإلصابات كانت إذا […] ومتعة؟

خمود؟» فرتات املعنوية
تقودنا سحرية بوابة بالتأكيد لنا يفتح الذي املعنوي، العالج إىل يعيدنا ما هو هذا
معنويٍّا عالًجا ،١٨٠٥ سنة يف إسكريول، لدى نجد النشأة. طور يف نفيس طب نحو

282



العقلية األمراض مصحة ونشأة إسكريول

هيجل ألن نظًرا البينييل؛ باملعنى القول: أردنا إذا (أو الهيجيل باملعنى ممكنًا يزال ال
يترصف أن (يمكن ما بطريقة األمور يعقل عقليٍّا املريض ألن بينيل)؛ إىل يشء كل نسب
تنطوي التي الذاتية الجدلية من نوع يف ذلك، ومع الطبيب. دور يأتي وهنا بعقالنية)،
عديم املعنوي العالج لنا بدا «إذا قائًال: نفسه عىل إسكريول يرد التشويه، من يشء عىل
مواساة عىل أبًدا يقترص ال فهو الحقيقي. جوهره نفهم لم أننا يعني فهذا ووهميٍّا، الفائدة
بعقالنية والتفكري وغضبهم، هياجهم وقمع شجاعتهم، وزيادة عقليٍّا، املرىض وتعزية
معهم؛ التحاجج طريق عن شفاءهم قطُّ نَدَِّع ولم مخيلتهم. انحرافات ومكافحة معهم،
للمنطق األهواء تخضع فهل صحته: عدم اليومية التجربة أثبتت االدعاء هذا مثل إن إذ
ينطوي، الذي املسعى ذلك يف تتجىل وخيمة عواقب له رهيب، َلتفكري إنه العقالني؟»
التطبيق. إىل املسلمات من االنتقال يف املتمثلة الخطرية املجازفة تلك عىل أخرى، مرة
إسكريول من يتحول هو فها الهوة، هذه صنعت التي هي إلسكريول املهنية املسرية إن
الذي املؤسيس، الفكر صاحب اإلسكريول ذلك إىل … «األهواء» حول أطروحته عن املدافع
وما العقلية «األمراض بعنوان السابقة مؤلفاته يضم جزأين من كتابًا ١٨٣٨ عام يف نرش
الجامع امُلَؤلَّف بهذا يَرْد لم حيث رشعية»؛ وطبية وصحية، طبية، روابط من بها يتعلق

.١٨٠٥ ألطروحة ذكر أيُّ — مغًزى ذي نحو عىل —

للشفاء أداة املصحة:

سالبيرتيري، يف (١٨١٠) عرش التاسع القرن من الثاني العقد بداية يف إسكريول لنرتك
نظري عقليٍّا املريضات بعض استقبال يف فيه بدأ الذي تقريبًا، ١٨١٧ عام إىل ولنذهب
أنه لدرجة الطلب عليه تزايد ولقد بوفون. بشارع الكائن مسكنه يف مالية مبالغ دفع
شغل ،١٨٢٥ عام يف إيفري. يف شاسعة أرض قطعة عىل مشًفى ١٨٢٧ عام يف أنشأ
يشغله كان الذي كوالر، رواييه وفاة إثر شارنتون يف امللكي البيت أطباء كبري منصب
كوالر رواييه وكان الكنسية). للحياة أيًضا نفسه نذر قد كان أنه (ويُذَكر عاًما ٢٠ طيلة
قد كان الذي النفسية، الباثولوجيا قسم يف األستاذية كريس لتويل ،١٨١٩ عام يف ح ُرشِّ قد
الخاص، عالجها جهة من العقلية األمراض حول (محارضات الطب كلية يف حديثًا أنشئ
الطب بأكاديمية عضًوا كان الذي إسكريول، خلفه ثم العامة). والصحة الرشعي والطب
املكان الجديد شارنتون مشفى يَُعد املنصب. لهذا تؤهله مكانته كانت فقد .١٨٢٠ منذ
حيث املعنوية؛ العالجية الطرق لتطبيق — سالبيرتيري أو بيسرت من أكثر — األمثل
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من قدر بأكرب والتعامل بالفلسفة االستعانة املداواة فن املتخصصيف الطبيب «عىل يتعني
شارنتون يف يُقبَل يكن لم السادس). العام نيفوز، من األول (منشور والحنو» اإلنسانية
الرئيس، املشفى غرار عىل العالج، مدة تحديد مع للشفاء، القابلني عقليٍّا املرىض سوى
شارنتون) يف أشهر ستة إىل وثالثة الرئيس، املشفى يف (شهرين املعوزين إىل بالنسبة
الذين عقليٍّا املرىض أما شفائهم. من للميئوس املخصصة اإليواء بيوت إىل نقلهم قبل

البقاء. بإمكانهم فكان إقامة نفقة يدفعون كانوا
بشأن — بتقريره العامة السلطات انتباه إسكريول جذب شارنتون، يف تعيينه قبل
وزير إىل قدمه الذي — تطويرها» وسبل فرنسا يف عقليٍّا للمختلني املخصصة «املؤسسات
العام يف نُِرش، أن بعد شهرته يف سببًا أصبح ما رسعان والذي ،١٨١٨ عام يف الداخلية
«لقد امليداني. البحث عىل التقرير ارتكز املرة، وهذه الطبية».7 العلوم «قاموس يف نفسه،
ثالثون مر قد ها عقليٍّا.» املرىض بها امُلحتَجز املؤسسات لزيارة فرنسا مدن جميع ُجبُت
املخصصة املؤسسات فعدد تماًما. سلبيٍّا املعاينة محرض زال وما الثورة، بداية عىل عاًما
املؤسسات هذه داخل يُرتَكون املرىض وكان ا. جدٍّ قليل وحدهم عقليٍّا للمرىض حرصيٍّا
معاملتهم تَُساء اإلنساني، الشقاء أنواع أبشع يعانون الذين التعساء «هؤالء رعاية: بال
الحيوانات. مرتبة من أسوأ مرتبٍة إىل يصلوا حتى قدرهم من ويَُحط املجرمني، من أكثر
يرقدون التي الرطبة األرضية برد من يحميهم ال بالخرق، مغطَّنْي أو عرايا، رأيتهم لقد
محرومني رأيتهم والخشونة. الغلظة بمنتهى يُطَعُموَن رأيتهم القش. من غطاءٌ إال عليها
غنى ال التي األشياء ومن عطشهم، يروي الذي املاء ومن يتنفسونه، الذي الهواء من
من يعانون رحمتهم تحت وتُِركوا حقيقيني انني َسجَّ إىل ُسلُِّموا وقد رأيتهم للحياة. عنها
وقد الضوء، أو الهواء يدخلها ال كريهة قذرة ضيقة أكواخ يف رأيتهم الوحشية. مراقبتهم
تتكفل التي الضارية الوحوش داخلها تُحتََجز أن يمكن ال أوجار يف بالسالسل قيدوا
يف تقريبًا رأيته ما هذا العواصم. يف لرعايتها كبرية مصاريف بدفع املرفهة الحكومات
جميع يف تقريبًا عقليٍّا املرىض بها يُعاَمل التي الطريقة هي وتلك فرنسا، أرجاء جميع

أوروبا.» أنحاء
أنصار غضب مع هذه اإلنذار صيحة تتالقى الخلف، إىل ومباغتة قاسية عودة يف
من الرغم عىل تختِف لم التي األغالل شناعة نستعيد حيث الخريية؛ اإلنسانية النزعة
ويرجع مكان»، كل يف تقريبًا االستخدام قيد السالسل «كانت بينيل: بها قام التي البادرة
مكلًفا.» كان التقييد قميص استخدام «أن إىل أخرى، أمور بني من ذلك، يف السبب
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القدمني حول حديدية وقيود حديدية، وأحزمة حديدية، بأطواق يُوثَُقوَن املرىض «كان
حديدي بطوق بالهياج املصابون ُقيِّد اسمها، ذكر أخىش التي املدن إحدى يف واليدين.
أكدوا وقد األرضية، وسط إىل بدورها مثبتة ونصف، قدم طولها طويلة بسلسلة موصول
تضم مسقوفة قاعة ويف تولوز، يف املهتاج. لتهدئة أمانًا األكثر الوسيلة هي تلك أن يل
حديد؛ من حزاًما تحمل سلسلة رسير كل وفوق الجدران إىل ُعلِّقت رسيًرا، عرشين نحو
فيتم تهم، أرسَّ إىل صعودهم عند الحديدي، الحزام يف يُربطون عقليٍّا املرىض كان حيث
شخص يف باألغالل املكبل عقليٍّا املريض نموذج بامتياز يتجسد الليل.» أثناء تقييدهم
ماثًال وجدناه والذي أوروبا، يف كثرية أماكن يف صوره انترشت الذي بدالم، يف نوريس،
«األمراض بكتاب املرفق اللوحات» «أطلس يف ووردت تارديو، نقشها التي اللوحة تلك يف
البائس هذا عىل السيطرة «تمت التايل: النحو عىل نوريَس إسكريوُل يصف «… العقلية
وكان اليدان. إليه أوثَِقت حديدي بحزام ِجذُْعه وُقيِّد ورجليه، رقبته حول أطواق بوضع
طول عىل بوصات، عرش طولها بسلسلة ملحومة حلقة بواسطة ينزلقان، والحزام الطوق
التمدد يستطيع املسكني هذا يكن لم واألرضية. السقف إىل عموديٍّا مثبت حديدي قضيب

أعوام.» تسعة طيلة هكذا وعاش رسيره عىل
مؤسسات ثماني باستثناء إسكريول، غضب عليها ينصبَّ لم الدور من فقط قليلة قلة
وبوردو، وأفينيون، (أرمنتيري، عقليٍّا مرىض حرصيٍّا تستقبل كانت أنها ذلك متخصصة؛
رين)، من بالقرب ميان وسان نانيس، من بالقرب وماريفيل ومارسيليا، وليل، وشارنتون،
عنها سأتحدث أخرى دور من أفضل هذه، حالتها عىل تَُعد، املؤسسات «تلك ألن وأيًضا
مؤسستي يف بالهياج واملصابني عقليٍّا املختلني إىل إسكريول أشار ذلك، (ومع بعد» فيما
عام الصادرة الطبعة يف رساديب). يف احتجازهم يجري كان الذين وأرمنتيري، ماريفيل
مزيًدا إليه وأضاف عاًما عرشين قبل أصدره الذي الصارم البيان إسكريول َحدَّث ،١٨٣٨
حاجة هناك تظل ولكن قتامة، أقل تبدو باتت الصورة أن فيه شك ال مما التفاصيل. من
املجانني «مشفى إسكريول: لتصور وفًقا املصحة يف سيما وال شامل، شبه تطويٍر إلجراء
مقاومة يف تأثريًا األشد العالجي العامل يمثِّل وهو ماهر، طبيب يدي بني للشفاء، أداة هو
واعتباره مراًرا به االستشهاد تم الذي النظري، الترصيح هذا أن بيْد العقلية.» األمراض
نتذكر أن فعلينا الحد. هذا إىل ًدا ُمجدِّ يُعد ال املؤسيس، النفيس للطب تأسييس بيان بمنزلة
مشايف إن قال: (حني ١٧٨٨ عام منذ نفسه، املعنى عن عرب قد تونون أن الواقع يف
«تعليمات» يف ورد أن سبق ما جانبه من مردًدا العالج»)، بوظيفة بذاتها «تقوم املجانني

عقليٍّا». املختلني يف التحكم «كيفية بشأن ١٧٨٥
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املعنوي العالج يستعيد وكيف للشفاء»؟ «أداة ذاتها حد يف املصحة تصبح كيف
العزلة، مبدأ عىل دائًما إسكريول يشدد مبدئيٍّا؟ املدهشة املسلَّمة هذه ظل يف مكانته
«عزل .١٨٣٢ عام املعهد يف قرأه بحثًا له خصص لقد بل رأيه، يف مركزي مبدأ وهو
وحمايته عاداته جميع من عقليٍّا املختل إنقاذ عىل يقوم حجزهم] [بمعنى عقليٍّا املرىض
وخدامه، وأصدقائه عائلته عن وبفصله فيها، يسكن التي األماكن عن بإبعاده منها؛
املنحرف االتجاه تغيري إىل العزل يهدف بالكامل. حياته نمط وبتغيري بغرباء، وبإحاطته
فائدة، األكثر وعادة فعالية، األكثر الوسيلة هي تلك عقليٍّا: املرىض ولعواطف للذكاء
تلك املصحة، من أفضل مكانًا نجد أين بذلك، وللقيام العقلية.» األمراض ملكافحة
الهدف هذا تحقيق يف — اليومية بمظاهرها — ستساهم التي الجديدة املؤسسية املصحة

العالجي؟
منظم حكيم، نموذجي، بمجتمع ليلتحق ُمْمِرًضا مجتمًعا عقليٍّا املريض سيرتك
املجنون. فتغري املصحة أما اإلنسان، تغيري الثورة أرادت لقد الجنون. محو عىل وقادر
برباعة، تغيريه» ينبغي الذي اإلنسان يمثل عقليٍّا «املريض وسواين،8 جوشيه كتب كما
ُمصِلح وهو — أوين روبرت يجري سيايس. مخترب بمنزلة املصحة تصبح وهكذا
(املريض) املجتمع نحكم أن يتعني قائًال: املقاربة هذه — بريطاني واشرتاكي اجتماعي
عقليٍّا املرىض الطبيب بها يعالج التي نفسها بالطريقة ونعالجه الرشيدة، غري بقوانينه
البرشي الجنس عقل يف («الثورة التنظيم) حيث من األفضل املشايف (يف ويحكمهم
:١٨٤٢ عام يف — ماريفيل مشفى أطباء رئيس — آرشامبو كتب 9.(١٨٤٩ وممارسته»،

حولهم.» والرتتيب النظام زرع من بد ال عقليٍّا، املرىض ِفَكر «لرتتيب
ظهور حتى عقليٍّا املريض معالجة عليهما ارتكزت قاعدتان … والنظام العزلة
النفسية» الطبية «الَحْولِيَّة يف املقرب، إسكريول تلميذ بوشيه، كتبها التي الجملة هذه
تختفي أن «يجب عقليٍّا»: املرىض عىل املفروض «العمل بشأن ،١٨٤٩ عام الصادرة
الشيوعية مبادئ نفس تَُطبَّق أْن أي […] املشرتكة الحياة يف لتذوب االجتماعية الفردية
نتيجة إال املرض يكون ال األحيان، أغلب ففي عقليٍّا. املرىض له يخضع الذي النظام عىل

املعاكس.» االتجاه يف عالجه يكمن ولذا املفرطة؛ للفردانية
بذاته. مستقالٍّ فرًدا كونه من أكثر كلٍّ من جزءًا عقليٍّا املريض أصبح ثم، ومن
مختلًفا فصاعًدا، اآلن من إسكريول، يَُعرِّفه كما املعنوي العالج أصبح املنطلق، هذا ومن
وقت أي من أقل وبشكل … «األهواء» بعنوان أطروحته يف تصوره الذي العالج ذلك عن
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عىل املطبَّق املعنوي العالج أن ظننا «لقد قائمة: املختل مع الحوار مسألة تعد لم مىض،
ال فاملهووسون وهم؛ هذا معهم: والتحاجج بعقالنية، التفكري يقتيض بالهوس املصابني
االستدالالت ومتابعة اإلصغاء من ليتمكنوا يكفي بما انتباههم عىل السيطرة يستطيعون
يف بالفعل بدأ قد كان القيد هذا أن قبل من رأينا لقد عليهم.» نعرضها التي املنطقية
شيئًا املرء يمتلك أن من بد «ال ذروته: فصاعًدا اآلن من سيبلغ ولكنه ،١٨٠٥ أطروحة
يطرحها التي الالنهائية الدقيقة الفروق فهم ليستطيع كبرية وخربة العقلية املهارة من
يتعني األحيان، بعض ففي التطبيق. هذا مالءمة مدى وتحديد املعنوي، العالج تطبيق
من وذلك عليها، التغلب أجل من استعصاءً األكثر الشفاء مراحل يف التضليل إىل اللجوء
خوف واستبدال عقلهم، عىل تسيطر التي تلك من أشد بعاطفة املرىض إىل اإليحاء خالل
شجاعتهم وتقوية املرىض، ثقة كسب ينبغي أخرى، أحيان ويف وهمي. بخوف حقيقي
اضطرابًا، تُحِدث التي الطريقة تطبيق من بد ال قلوبهم. يف األمل بث طريق عن الواهنة،
تغطي التي حب السُّ تبديد شأنها من معنوية هزات وإحداث بالتشنج، التشنج ومقاومة
السلسلة وكرس واإلنسان، الخارجي العالم بني يفصل الذي الحجاب وتمزيق الذكاء،
وإبطال املحبط، ثباتها وتدمري السيئة التداعيات لعادة حد ووضع لألفكار، املفرغة
«يدخل باختصار، تعطل.» حالة يف عقليٍّا للمريض الفاعلة القوى كل يُبقي الذي السحر
غري أو مبارش بشكل سواء الدماغ، عىل يؤثر أن يمكن ما كل املعنوي العالج نطاق يف

وتوجيهها.» األهواء عىل السيطرة شأنه من ما وكل املفكر، إنساننا ويغري مبارش،
ذلك ولكن والتخويف، الرتهيب إىل بينيل، مثل إسكريول، يشري الصدد، هذا يف
هؤالء أن من «بالرغم اللطُف. التعبري، جاز إذا شدته، من ف يخفِّ الذي املعتدل الخوف
لدرجة عليهم، كبري سلطان للخوف ترويعهم. يسهل فإنه ومتهورون، وقحون املرىض
كيف يعرفون الذين األشخاص أمام وخاضعني ومرتجفني خجولني يصبحون أنهم
إسكريول يتابع الرعب.» حد إىل الشعور هذا يصَل أال يجب ولكن […] عليهم يسيطرون
بحكمة للشفاء»، «أداة أيًضا أنه عىل الخوف، استعمال ينبغي شفيت. قليلة قلًة إن قائًال
َمن يف وأخالقية» وفكرية جسدية، معينة «صفات توافر أهمية تتجىل هنا ومن ومهارة،
املعنوية «الهزات تُساهم قد وهكذا وعالجهم. برعايتهم ويقومون املرىض من يقرتبون
رضوريٍّا، القمع كان «إذا بالهوس. املصابني شفاء يف املتوقعة» وغري القوية واالنفعاالت
إال سلوككم يف الهوس مريض يرى فلن وإال وحشية، أو احتداد، دون من فلتمارسوه
نفس يف مبارشة الخوف بزرع يقوم أال يجب الطبيب أن إسكريول ويضيف الغضب.»
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بني يجمع بحيث «ُمَواسيًا» هو يظل أن يجب إذ ذلك؛ مساعدوه يتوىل وإنما املريض،
املرىض. وتقدير احرتام محط ويكون والحزم الطيبة

دائًما ومستعدة للغاية متعجرفة الثورة) مآيس جراء (من بالهوس مريضة هي ها
وإشعارها فقط واحدة ساعة «ملدة التقييد قميَص مرتني إلباسها يكفي اآلخرين. لرضب
يُعد بينيل، عند الحال هي وكما ومذلة.» مهانة من املعالجة هذه مثل عليه تنطوي بما
الوقت يف معنويٍّا» و«تأثريًا جسديٍّا» «مفعوًال له إن إذ فعاًال»؛ عالجيٍّا «عامًال البارد املاء
إنهم عام بشكل يقولون النقاهة طور يف املرىض «معظم قمع». وسيلة «باعتباره ذاته
ولكن يطلبونه، بالهوس املصابني بعض إن بل البارد. املاء استعمال بعد تحسنًا شهدوا

استخدامه.» يف اإلفراط عدم يجب
يف حتمية رضورة بالفعل أصبح قد الجماعي املعنوي العالج من النوع هذا كان
الفردي. العالج من نوع أي تطبيق «فعليٍّا» املستحيل من جعلت التي الكربى، املصحات
شارنتون. يف استقراره بعد سيما وال العالجي، األسلوب لهذا مؤيًدا إسكريول وأصبح
عيش إمكانية أساس عىل للمؤسسات األمثل الحجم «تحديد مىض فيما يريد كان فبينما
أوليٍّا «نموذًجا أصبح قد هو ها منهم»، مقربة عىل وبقائه املجانني وسط داخلها الطبيب
القصوى، الحالة يف املرىض، مع يتعامل وال بعد، عن ه ويوجِّ يعرف الذي العقيل للطبيب
وهكذا فيها.»10 شرب كل عىل ويسيطر ويديرها ينظمها التي املؤسسة أجهزة عرب إال
بدور ذاته الوقت يف يضطلع الذي العقلية، األمراض طبيب شخصية إسكريول مع ُولَِدت

املرشفني. وكبري والطبيب، اإلداري، املدير
نشأت قد تكن لم أنها من الرغم عىل العالجية، املؤسسة معالم تتضح بدأت وهكذا
يفرضها التي الوحدة دائرة من انتُِزع أن بعد تدريجيٍّا، املريض سيتعلم حيث بعد؛
إن آخرين؟ أيُّ ولكن املصحة. داخل اآلخرين وسط جديد من يندمج كيف جنونه، عليه
اآلمال فإن للشفاء، الجنون قابلية عن أما باختصار. املجتمع مثل ليس املصحة مجتمع
تبددت ،١٨١٠ عام قبل املبدئي، تصورهما يف وإسكريول بينيل رسمها التي العريضة
و«تجسيده البينييل» «االنقسام بني التناقض قمة تتجىلَّ وهنا حِذٌر. صمٌت محلها ليحل
عام يف الفعلية. الشفاء بقابلية النظرية الشفاء قابلية اصطدمت حيث املؤسيس»؛11
مضت أعوام عدة قبل ذكر قد كان الذي بينيل، أشار الختامية، التقارير أحد ويف ،١٨١٦
«خطورة إىل سالبيرتيري، مشفى إىل دخول حالتي كل بني من واحدة شفاء حالة هناك أن
إسكريول، أما اإلطالق.» عىل للشفاء قابليتها وعدم الفريد وتواترها العقيل الخلل حاالت
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فيها الشفاء ِنسب بأن أقر التي شارنتون، يخص فيما إال املوضوع هذا إىل يتطرق فلم
استبعدنا وإذا .١٨٣٣ إىل ١٨٢٦ من الفرتة يف ٣ إىل ١ بلغت الدخول حاالت مقابل
شفائهم من امليئوس أي — بالرصع واملصابني والبَُلهاء العام الشلل مرىض حسابنا من
يف املقدمة اإلطرائية باإلحصائيات يتعلق وفيما ،٢٫٣٣ إىل ١ تبلغ النسبة أن سنجد —
أَنََّب ذلك، عن فضًال رائًدا. أيًضا، هنا إسكريول، يُعد شائبة تشوبها ال جداول صورة
(بالفعل؟) استعماله» يسيئون الناس ألن اإلحصاء؛ «يحتقرون الذين زمالءه إسكريول
فُهم — غامض نحو عىل إسكريول يضيف — دقته بعدم يتذرعون الذين أولئك عن أما
أن يتعني الشبهات، فوق التعريف بحكم يُعتَرب الذي العقلية، األمراض طبيب أن ينَسْون

إحصائيٍّا. خبريًا أيًضا يكون

املعنوي للعالج النهائي التحول

من العديد مثل — نيويورك من طبيب — تاونسند سولومون بيرت رشع ،١٨٢٨ عام يف
من األول النصف هذا ويف املجانني. مشايف وخاصة الباريسية، املشايف زيارة يف زمالئه
العمر من يبلغ وكان تاونسند، كتب وقد الطب. ِقبلة باريس أصبحت عرش، التاسع القرن
التحول.12 هذا عن بالحيوية ونابًضا للغاية ًال ُمَفصَّ صحفيٍّا تحقيًقا عاًما، ٣٢ آنذاك
الفور عىل ذهب ،١٨٢٧ ديسمرب من والعرشين الرابع يف هافر لُو مدينة إىل وصل حني
اثنني إال يؤوي عقليٍّا باملختلني الخاص القسم يكن لم باملدينة. الرئيس املشفى لزيارة
يف «قليًال». مقيًدا كان أحدهما ولكن مريحتني غرفتاهما كانت بالهوس. املصابني من
األمراض مشفى إىل يُنَقلون ريثما مؤقتة بصفة إال هناك يُرتَكون املجانني يكن لم الواقع،
بالطبيب أوًال التقى ولقد باريس. إىل طريقه يف وهو مسافرنا، زارها التي بروان، العقلية
الجراحني رئيس منصب يشغل كان مشهور طبيب وهو — جوستاف) (والد فلوبري
ذلك يف يديره كان الذي يون، بسان املجانني مشفى إىل ذهابه قبل — الرئيس باملشفى
حتى يسع أن يمكن (ولكنه عقليٍّا مختالٍّ ٢٥٠ يحتجز كان والذي فوفيل، الطبيب الوقت
التي (الحجريات) الغرف باستثناء ربما مثاليٍّا تاونسند نظر يف يشء كل بدا .(٤٠٠
عقليٍّا املرىض كان حيث أيًضا؛ هناك شائعة الحمامات كانت ولقد للغاية. ضيقة وجدها
أرطال أربعة زنة الثلج من كيس يظل بينما الساخن، املاء يف ساعتني ملدة يستلقون
بأنه تاونسند الدكتور رصح ولقد الحمام. فرتة طوال باستمرار رءوسهم عىل موضوًعا
الردع وسيلة وكانت العالجي. األسلوب لهذا املهدئ» «التأثري عىل بنفسه شاهًدا كان
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مريض أي عىل تسليطه يجري قويٍّ َرشٍّ أنبوِب عن عبارة املصحة هذه يف املستخدمة
طريقة تَُعد الوسيلة هذه أن مفادها لآلمال مخيبة ملحوظة تاونسند وأبدى معاند. عقليٍّا
اآلونة ويف إنجلرتا يف أيًضا متبعة كانت ولو حتى واملشاعر، األهواء لضبط للغاية غريبة

املتحدة. الواليات يف األخرية
واملسارح. والسوربون الكربى، املشايف يزور باريس يف األمريكي طبيبنا هو ها ولكن
جراس. دو فال إىل وبروسيه الرئيس باريس مشفى إىل دوبويرتان من كلٍّ زيارات ويتابع
األسايس هدفه صباًحا. السابعة منذ سالبيرتيري مشفى يف هو ها مارس، من الخامس يف
الستة بني من عقليٍّا مريض ٨٠٠ مسئولية يتوىل الذي بينيل، خليفة باريزيه، مقابلة
بيد جيًدا، ُمجهزة باملشفى املختلفة القطاعات له بدت باملشفى. املقيمني مريض اآلالف
ولكن شك، موضع إليه بالنسبة العقاب ُدشُّ بدا أيًضا، وهنا كافية. تكن لم التدفئة أن
لسرتة الحديث باالستخدام األحيان بعض يف اإلجراء هذا عن يستعاض كان الحظ لحسن
الحركة حرية إعاقة دون من الذراعني تقيد التي املتني، القماش من املصنوعة املجانني
ال وكان املشفى، إىل جديدة بزيارة قام مارس، شهر من والعرشين الرابع ويف والتنقل.
معه يصطحبه األخري هذا كان إذ صداقة؛ عالقة به ربطته الذي باريزيه، برفقة يزال
الثناء يجزل تاونسند أخذ لذلك، ونتيجة يحرضها. التي الباريسية العشاء حفالت يف
يحمل أن باريزيه بها استطاع التي بالطريقة ويشيد عقليٍّا للمرىض املقدمة الخدمة عىل
وتدفئة جيد، وملبس جيدة، تغذية وهناك قيود، من فما بينيل. أضاءها التي الشعلة
قميص املسماة الرائعة السرتة «تلك إال منها يتبقَّ فلم اإلخضاع، وسائل عن أما (؟) جيدة
يِرش ولم النص). يف الفرنسية باللغة camisole األخرية الكلمة هذه ذكر (ولقد التقييد»

معنوي. عالج أي إىل اإلطالق عىل
لهذا القاضية الرضبة توجيُه إال املبارشين إسكريول خلفاء عىل يبَق لم وهكذا
أن جورجيه أوضح األخري. النزع يف كان والذي بالحرباء، الشبيه املتلون املعنوي العالج
املصحة، يف الَعزل عرب الجماعي السلبي االتجاه هما: اتجاهني يف ينحرص املعنوي العالج
الذي االتجاه وهو للمريض)، املبارش الطبي» «التعليم يف (املتمثل الفردي النشط واالتجاه
مطلقة، طبية سلطة وجود رضورة عىل إسكريول، بعد يشدد، جورجيه أن بيد يفضله.
مطلًقا. باملجانني التحكم يكون أن «يجب املعنوي. العالج يف أساسيٍّا مبدأ تشكل لكونها
هناك كانت فإذا […] الطبيب إىل املسائل جميع يف النهائي القرار يرجع أن ويجب
مما نادًرا؛ إال توافق يحدث فلن النفوذ، عىل وتتنازع السلطة عىل تتنافس جهة من أكثر

آخر.» أو طرف جانب من عصيان الندالع ً ُمهيَّأ املناخ سيجعل
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يشغل وكان إلسكريول، تلميذ أيًضا وهو — (١٧٩٧–١٨٥١) لوريه فرانسوا ولكن
املعنوي العالج دفع الذي هو — ١٨٣٦ عام منذ بيسرت بمشفى األطباء كبري منصب
(١٨٤٠) للجنون» املعنوي «العالج كتابه يف ذلك لوريه يفرس املنطق. حدود أقىص إىل
تؤثر التي الوسائل لجميع املعتدل االستخدام للجنون، املعنوي بالعالج «أقصد قائًال:
العقالنية غري الِفَكر جعل عىل دأبت لقد […] عقليٍّا املرىض وعواطف عقل عىل مبارشة
أخرى، ِفَكر طرح عىل دائًما وحرصت فيطردها، املريضجهًدا يبذل لكي ومضنية، شاقة
واملتعة الجاذبية من طابع إضفاء عىل وعملت السليم، والتفكري املنطق مع متوافقة
للوقوع معرضون عقليٍّا املرىض ألن التأثري؛ «بالغ املعنوي العالج يكون أن يجب عليها.»
بليني الدكتور عمر يكن لم ،١٨٣٧ عام يف التأثري»؟ «بالغ ب املقصود ما ولكن، الخطأ.» يف
رشع حني والعرشين الثامنة يتجاوز — نيويورك من عقلية أمراض طبيب وهو — إيرل
ذهب ،١٨٣٨ ربيع يف الرئيسة. املجانني مشايف لزيارة أوروبا يف تثقيفية بجولة القيام يف
املخصصة القاعة أراني «لقد لوريه. الطبيب قيادة تحت بيسرت مشفى وزار باريس إىل
[مؤذيًا].» ا مرضٍّ وجدته وأخالقي عقيل نظام لفرض تُستَخَدم كيف يل ورشح للحمامات،
وعند الرأس. إال منه يظهر ال لوح يغطيها مغاطس يف عقليٍّا املرىض يُوَضع كان حيث
املريض. رأس عىل ليتدفق املثلج املاء من قوي تيار يندفع الطبيب، من األمر صدور
برشط بالكتابة، له أَِذنَّا السابق، اليوم يف بريي. دوقة زوج أنه املرىض هؤالء أحد يَدَّعي
لوريه دكتور أمسك حال. أي عىل فعله ما وهو املعتادة»، «سخافاته ذكر عىل يأتي أال
هذه يصدق يزال ال كان إذا عما عقليٍّا املريض وسأل يده يف الخالف موضوع بالخطاب
حماًما»، إذن «أعطوه النص). يف الفرنسية باللغة الردُّ هذا (ورَد سيدي» «نعم، الرتهات.
توقفنا، وبالفعل نتوقف، لكي متوسًال ويتلوى يرصخ املريض «أخذ الطبيب. أمر هكذا
هو أنا «نعم، العارش، لشارل الحميم الصديق أنه يصدق يزال ال كان إذا عما وسألناه
حتى ساعة، نصف ملدة بحذافريه يتكرر املشهد وأخذ حماًما».» «أعطوه إذن بالفعل»،
دوقة زوج ليس فهو بالتأكيد، ،« «كالَّ هي الصحيحة اإلجابة بأن عقليٍّا املريض اقتنع
يكن لم آخر عقليٍّا مريض مع نفسه النهج واتُِّبَع العارش. شارل يعرف ال أنه كما بريي
أن «أريد قائًال: املريض صاح بعده كافيًا، كان واحد دش املرة، وهذه يعمل. أن يريد
أنها وجد التي املتبعة، الطريقة هذه من األمريكي الطبيب ُصِدم أعمل!» أن أريد أعمل!

عقليٍّا.13 املرىض بينيل منها حرر التي القيود، استخدام من أفضل ليست
لوريه ولكن عقابية، كوسيلة الدش يستخدمان وبينيل إسكريول رأينا أن سبق لقد
عقليٍّا، املرىض إزاء قسوته عليه فسيؤخذ الطبي. املجتمع غضب عليه سينصب الذي هو
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— املريض من به ينتزع والذي […] معهم التعامل يف يتبعه الذي الرتهيب و«أسلوب
امَلَلكية األكاديمية (لجنة ألفكاره» قرسيٍّا وإنكاًرا جبارة، وقوة طاقة — التعبري جاز إذا
برصاحة تجاربه برسد قيامه من الخصوص وجه عىل الناس وسيستاء .(١٨٣٨ للطب،
البحر يف يستحم َمن كل الدش؟ هو ما يعلم ال «َمن مؤملة. وبسخرية الذع بتهكم ممزوجة
التأثري، بالغ َألمر إنه رأسه. فوق الدش ومرر بالرشاش اغتسل قد يكون أن من بد ال
حيث البحر، يف االستحمام عند له التعرض نخىش ال كنا إذا ولكن، تحمله. الصعب ومن
يتعلق األمر كان إذا له التعرض نقبل ال فِلم خطورة، أقل مرض من للشفاء عادة نذهب
املعنوي، العالج نطاق يف يدخل أن قبل مؤمًلا بالكاد الدش كان لقد العقل؟ باستعادة
ولقد ضدي. نُِرشت التي الكتابات ويف مؤخًرا، إال وحشية تعذيب وسيلة إىل يتحول ولم
املوتى عن إال نتحدث ال حتى — وإسكريول بينيل من كلٌّ بنجاح استخدمه أن سبق
وفًقا أنشئت التي الخاصة أو العامة سواء عقليٍّا املرىض مؤسسات جميع يف ونجده —
سبق به، استعنُت ما فإن وهكذا النفيس. الطب يف االختصاصيني العاملني هذين ألفكار
استخدام عىل املرتتبة اآلثار «تقييم لوريه أراد ذلك، عىل عالوة أساليف.» به استعان أن
التنفس. ويعيق الدماغ يجمد الدش «إن مساعديه. عىل وكذلك نفسه عىل فجرَّبَه الدش»،

ثواٍن.» لعدة تحمله جميًعا استطعنا ذلك، ومع
عقليٍّا املريض أن يحسب ألم بالوشاية؟ لقيامه لوريه عىل باللوم أَأَلقينا وأخريًا،
و٣٧ ١٨ بني ما املؤسسة، لحجم تبًعا ترتاوح، ملدة األطباء برئيس االجتماع بإمكانه
فردي؟ معنوي عالج تطبيق ادعاء الظروف، هذه ظل يف إذن، يمكن فكيف سنويٍّا؟ دقيقة
العلمية» إنجازاته أعظم من واحد من بينيل «تجريد يريد بأنه حال أي عىل اتهمناه لقد
يدافع لوريه أن بيد .(١٨٣٩ الجنون»، معالجة يف البدنية القسوة «خطورة بالنش، (د.
يتمثل املعنوي العالج بأن باالعتقاد تظاهروا أو الناس، اعتقد «لقد قائًال: نفسه عن
املختلني وأهواء مشاعر عىل عنيف هجوم وشن وهمجية، بقسوة التعامل يف إيلَّ بالنسبة
الرتهيب أسلوب اتباع باختصار أي صارمة؛ جسدية لنُُظم املرىض هؤالء وإخضاع عقليٍّا،
ولكن املعالجة، من جزءًا األمر، حقيقة يف األلم، يشكل لوريه. يجيب كال، والرتويع.»
كما عقليٍّا، املرىض إىل بالنسبة األلم فائدة «تكمن املرىض. جميع مع وليس دائًما ليس
من العديد هناك عقليٍّا، واملرىض األطفال «فبني التعليم.» يف للحياة، الطبيعي املسار يف

التشابه.» أوجه
الجنون» حول سيكولوجية «شظايا ُمَؤلَّفه يف لوريه كتب أعوام، بستة ذلك قبل
تلَجئوا ال مجدية. غري ألنها والتعزية؛ املواساة أساليب تستخدموا «ال ييل: ما (١٨٣٤)
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املصابني مع التعامل عند حزنًا تُظهروا ال مقنعة. غري ألنها املنطقية؛ االستدالالت إىل
ذلك ألن والسعادة؛ املرح من جوٍّا تِشيعوا وال حزنهم. سيؤجج حزنكم ألن بالسوداوية؛
الرضورة. عند والرصامة، بل الجأش، ورباطة الثبات من كبري بقدر وتحلُّوا سيجرحهم.
وتَر وهو لديهم، يهتز واحد وتر هناك زال ما السلوك. يف لهم نموذًجا حكمتكم وْلتكْن

للمسه.» الشجاعة من يكفي ما لديكم فليكن األلم،
يوضح كما املنطق؟ حدود أقىص ببلوغه أم املعنوي العالج بانحراف األمر أيتعلق
معرتًفا رائًدا منه جعل لوريه مارسه الذي االْسِتْفزازي التََّكيُّف زوال إن بوستيل،14 جاك
ما ولكن، السلوكي). (العالج األنجلوساكسونية السلوكية املعالجة أساليب مجال يف به
بقيادة عرصه، يف العقلية األمراض أطباء أعلنه الذي الرصيح العداء الواقع يف عليه جلب
كان لوريه، به نادى الذي املعنوي العالج أن، «هو بيسرت، يف زميله تور، دي مورو
العقيل، باملرض مرتبطة نفسية سببية عالقة إطار يف تجاوزاته، من الرغم عىل يندرج،
والذي العضوية، بالنظرية املتعلق واألَْعصاب النَّْفِس ِطبِّ خطاب مع بالتايل ويتعارض
إال لألسف، ذلك، يفعل أن بإمكانه يكن ولم النفيس. الطب مجال غزو بصدد كان
الطبيب بني وواضحة رصيحة بصورة املتطرف، العنف عالقة تجسيد إعادة خالل من
ستار تحت بعناية إخفاءها الجديد الرسمي الخطاب سيحاول والتي واملجنون، النفيس
«النزعة حجة ما، بطريقة الترشيحي-اإلكلينيكي. للموقف الظاهرية «العلمية» الحيادية
بني وحيًدا لوريه وبقي الطبية»، العلمية «النزعة لحجة الساحة أخلت الخريية» اإلنسانية

الحجتني.»15 هاتني
ثم فيلسوف — (١٨١٦–١٨٨٣) الزيج شارل إال الساحة عىل يتبقى لن وهكذا
ولقد املعنوي. العالج مسار عىل واإلبقاء النفسية العضوية النظرية ملعارضة — طبيب
العالج وهو جذابًا اسًما عليه أطلق (الذي الجماعي للعالج املحدودة بالفعالية أقر
فيجب العالجية. ومكانته قيمته النشط الفردي» «العالج إىل يعيد أن واعتزم «اإلداري»)،
ينبغي بل لوريه)، إىل إشارة هذا (ويف الجراح» مبضع يفعل مثلما الداء «إزالة عدم
التصنيفية الحمى نقيضمن طريف عىل الشفاء».16 «مبدأ عىل املريضنفسه داخل العثور
باألحرى يُعد ما أن الزيج يرى الحًقا)، عندها سنتوقف التي (وهي عرصه اجتاحت التي
العقل» «درجة ب االنشغال هو للجنون، الالنهائي التنويع من بدًال اآلن، أهمية أكثر
ولقد الثابتة.» اإلجمالية العقل نسبة «بحسب تصنيفهم خالل من عقليٍّا املرىض لدى
مشاكل رأيه، يف تنوعها، يثري التي نفسه، الطبيب شخصية مسألة أيًضا للمناقشة طرح
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لوريه؟ لدى زمامها انفلت عكسية بنقلة مسبقة معرفة أهي املرىض. باختالف متعددة
بأن مذكًرا كالمه بوستيل جاك يختتم هكذا الصحيح»، الطريق عىل كان أنه املؤكد «من
منصب عاًما ٢٣ ملدة (سيشغل الرشعي الطب نحو املهنية مسريته بتوجيه — الزيج
أمامه تكن لم — املستقبيل) الخاص» «املشفى الرشطة»، بقسم العقلية األمراض «طبيب

جيًدا. به تنبأ قد كان الذي النفسية، املعالجة سبيل النتهاج كبرية فرصة

294



الخامس الجزء

للطبالعقيل العرصالذهبي





األول الفصل

عقليا اخلاصباملرضى ١٨٣٨ قانون

من عليه السيطرة عىل والقدرة الجنون ظل تتشكل، النفيس الطب مالمح كانت بينما
النظرية بني مىض وقت أي من أكثر الهوة تزايدت بينما الواقع، أرض عىل القائمة األمور
الوضع معالجة وأهملت ى، مسمٍّ غري أجل إىل املسألة لت أجَّ الثورة أن رأينا لقد والتطبيق.
املرىض اعتقال يف النظر يُِعد لم أحًدا فإن ذلك، ومع األمور. إليه وصلت الذي الحرج
وهكذا إداري. أو قانوني أساس أي عىل يرتكز ال االعتقال هذا أن من الرغم عىل عقليٍّا،
منع ينبغي للشفاء: الجنون قابلية ملذهب التأكيد من نابعة جديدة، معضلة ظهرت
معالجتهم، من أيًضا بد ال ولكن ألنفسهم)، ذلك يف (بما رضر إحداث من عقليٍّا املرىض
هذا اإلمرباطورية عن صادر تقرير شجب وقد نفسها. املؤسسة داخل ذلك يتم وأن
املختلني مؤسسات اعتبار يجب كان إذا ما نحدد أن ا جدٍّ الصعب «من بوضوح: الوضع
جهة تقتيضمن املؤسسات هذه وظيفة إن إذ إيواء؛ بيوت باألحرى أم احتجاز دور عقليٍّا
لألفراد الشفاء سبل توفري أخرى، جهة ومن املجتمع، ربما يرضون الذين األفراد احتجاز
من املؤسسية الفجوة هذه برزت عرش، التاسع القرن من األوىل العقود يف املرىض.»1
اإلدارية والسلطة القضائية، السلطة السلطات: بني يتفاقم بدأ الذي الرصاع ذلك خالل
املحافظ إىل التنوير عرص إبان للرشطة العام القائد من — تتمثل مهمتها كانت التي
ما املجنون إىل (بالنسبة العامة الحياة يمس ما كل تنظيم يف — اإلمرباطورية عهد يف
القضاء غرور أرضت التي الطبية، السلطة وأخريًا باملساعدة)، أو العامة بالسالمة يتعلق
إىل أضفنا، وإذا كذلك. يكون ال ومتى مجنونًا، املرء يكون متى تقرير سلطة بإعطائه
— املساعدة عىل دائًما بالسلب يؤثر الذي املتوطن املايل التعثر السلطات، بني الخلط هذا
املرىض بشأن ترشيع صدور تأخر سبب فسنفهم — عقليٍّا املرىض مساعدة ذلك يف بما

مماثل؟ قانون إصدار أهمية ما ولكن عقليٍّا.
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الوضع تقييم

امللكية. عرصعودة وإبان اإلمرباطورية عهد نهاية يف الوضع كان كيف نتساءل أن ينبغي
يف نتائجه ونُِرشت شامل، تقييم أُجِري ،١٨١٨ عام ففي ممتاًزا. يكن لم إنه القول يكفي
والتسول واملرىضعقليٍّا، اللقطاء، واألطفال املأوى، وضع بشأن امللك إىل املرفوع «التقرير
االستالب يأتي اإلنسان، تصيب التي اإلعاقات جميع بني «من التايل: النحو عىل والسجون»
اإلنسان يحرم ألنه نظًرا االهتمام؛ من قدر أكرب تستحق التي األوىل املرتبة يف العقيل
الظروف. مختلف يف الطبقات، وشتى األعمار، جميع يصيب أنه كما ملكاته، جميع من
ولم […] املساعدات تقديم مجال يف االهتمام من القليل أقل إال نُولِه َلم ذلك، ومع
املخصصة األماكن من القليل إال املشايف نظام عىل أُدِخلت التي الكبرية التحسينات تَطل
يف به يُحتذى مثًال أصبحت التي إنجلرتا إىل اإلشارة تمت أخرى، ومرة عقليٍّا.» للمرىض
«احتجاز بخصوص بيان ذلك تال الخلف.» يف تظل أن لفرنسا يمكن «ال املجال. هذا
ُمَوزَّعون وهم آالف، تسعة إىل ثمانية بني ما يرتاوح عددهم أن فيه ورد عقليٍّا»: املرىض
ل؛ تُسجَّ لم التي الحاالت من العديد (وهناك تسول مستودَع و١٥ ومشًفى، مأًوى ٢٤ عىل
باإلضافة االستقصائية)، الدراسة لهذه املطلوبة البيانات بإرسال يقم لم الجميع ألن
املؤسسات ذلك إىل أضفنا وإذا والسجون. الصغرية اإليواء دور من محدد غري عدد إىل
االحتجاز ألماكن نفسه االنتثار تقريبًا فسنجد يشء، أي بشأنها يُذكر لم التي الخاصة،
٤٣٠ من تضم االنتقادات، من تخُل لم التي شارنتون، كانت القديم. النظام من املوروث
«تحسينات عليهما أُدخلت اللتان وبيسرت، سالبيرتيري مؤسستا أما ،« «مختالٍّ ٤٤٠ إىل
الكربى الثالث املؤسسات كانت وهكذا عقليٍّا. مختالٍّ و٥٥٠ ١٢٠٠ ان تضمَّ فكانتا كبرية»،
بني ومن فرنسا. يف املحتجزين عقليٍّا املرىض إجمايل من ٪٤٣ وحدها تضم باريس يف
ماريفيل، مشفى أهمها يُعد عقليٍّا، للمرىض األقاليم يف صت ُخصِّ التي السبع املصحات
،١٨١٤ عام ويف شخًصا. ٢٥٠ به املحتجزين عدد بلغ والذي نانيس، من بالقرب الواقع
التالية: املقاطعات يف عقليٍّا» للمرىض مركزيٍّا «مشًفى باعتباره ماريفيل مشفى تأسس
وُدو. العليا وسون السفىل، والراين وموزيل، وفوج، وموز، العليا، ومارن وأردين، مورت،
يف انتقاد موضع الخصوص وجه عىل كانت التي هي اإليواء ودور املستودعات أن بيد
األكثر النائية املباني يشغلون عقليٍّا املختلون كان تقريبًا، مكان كل «يف :١٨١٨ تقرير
حجريات، عليها يُطَلق التي الزنازين، وكانت واألقذر. رطوبة، واألشد واألقدم، انعزاًال،
يف غالبًا توجد كانت كما كالشوارع. بالحجارة ُمبلََّطة أرضية وذات وضيقة، تهوية، بال
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األرض تحت أنفاق داخل األحيان بعض ويف األرض، سطح من انخفاًضا أكثر مستًوى
الباب باستثناء فتحات أي عىل عادة تشتمل املساكن هذه تكن ولم بالرساديب. أشبه
والطعام النظام يكن لم كما داخلها، يتجدد الهواء يكن ولم نفسه، الباب أعىل مربع وثقب
للتنزه. الالزمة املساحة يملكون املرىضعقليٍّا يكن لم املرىض. لحالة اإلطالق عىل مالئمني
يف يُرتكون األشقياء هؤالء كان حيث العصبي؛ الهياج مرىض احتجاز دائًما يتم وكان

وقسوتهم.» بالخدمة القائمني لنزوات فريسة األحيان من كثري
بسومور اإللهية) (العناية بروفيدانس ال إيواء دار عن تقرير صدر ،١٨٠٩ عام يف
— أدائها عن للمؤسسة الذاتي بالرضا اإليحاء يعطي أنه من الرغم عىل — يكشف
عنها قيل التي عقليٍّا، املختلني حجرات هي فها املحزن: الوضع لهذا الشعوريٍّا واقًعا
املشرتكة الغرفة إىل بالنسبة الحال «كذلك الصخر. يف منحوتة للغاية»، «صحية إنها
بالشلل، واملصابات والبلهاوات، الدار، فقريات يؤوي ضخم كهف سوى ليست التي
عىل الغرفة هذه تحتوي املساملات. املجنونات وبعض الرصع، ومريضات واملكفوفات،
عىل الواحد الصف يشتمل بحيث الكهف، طول عىل موزعة ة األِرسَّ من صفوف ثالثة
بحسب اإلمكان قدر بعناية ومرتبة للغاية نظيفة ة األَِرسَّ جميع تقريبًا. رسيًرا عرشين
حكمنا ولو صحي، غري املنزل هذا لنا يبدو قد األوىل، للوهلة الظروف. به تسمح ما
هذا بصحة القناعة لدينا لتأكدت فحسب، وعمقه املكان هذا يف السائد الظالم عىل بناءً
املساوئ عىل للتغلب رعاية خدمات من يَُقدَّم ما إىل االعتبار بعني نظرنا إذا ولكن، الرأي.
مخاوفنا.» فستتبدد واحدة، غرفة يف األفراد من الكبري العدد هذا اجتماع عن الناتجة
«بجوار للرضا: مدعاة بدت لالشمئزاز إثارة األكثر األماكن أن لدرجة األمر وصل ولقد
حجًما األصغر األخرى الكهوف من الكثري توجد للتو، عنه تحدثت الذي الكبري الكهف
األفراد وسط تركهن يصعب الالئي الرصع ومريضات املجنونات من عدًدا تؤوي التي
املساكن هذه من تنبعث الواقع، يف أحد. عىل خطورة ذلك يشكل أن دون من اآلخرين،
يتخرين ال اللواتي ساكناتها قذارة عن ناتجة الرائحة هذه أن بيد نتنة، رائحة الصغرية
حرص ولكنَّ فراشهن. يف منها فيتخلصن فضالتهن، لترصيف املناسبة األماكن أبًدا
وقت من بالخروج لهن والسماح باستمرار، وتنظيفهن بهن واالعتناء عزلهن، عىل اإلدارة
الرائحة هذه انبعاث دون الحيلولة شأنها من مجتمعة االحرتازية التدابري هذه كل آلخر؛

املعدية.»2 األمراض وانتشار اآلخرون، يشمها ال حتى الكريهة
العادة بحكم يخفف بل األوضاع، عىل يثور وال يستنكر ال ألنه قيمة؛ ذو التقرير هذا
الضوء سلطت التي اإلنذار صيحات تعالت ذلك، ومع االحتجاز. ظروف بشاعة وطأة من
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أنجيه لقرص زيارته عن تقريًرا البلدية مجلس أعضاء أحد كتب وقد املوارد. فقر عىل
«صحيفة من الصادر العدد يف القديم) النظام عهد يف للدولة تابًعا كان قديم (سجن
املسجونني استعرضُت أن «بعد :١٨٣٤ أكتوبر ٦ بتاريخ ومايني» ولوار ماين مقاطعتي
مكان، إىل واألنقاض الركام من كومة عرب اقتادوني املجانني. أرى أن طلبت املدانني،
جدران به تحيط قدًما، عرشين نحو وعرًضا قدًما أربعني نحو طوًال مساحته تبلغ
كومة عىل مروره بفعل ملوثًا يأتي الذي الهواء، بانسياب بالكاد تسمح لدرجة شاهقة
تبلغ حجرات، خمس الشمال ناحية نجد للدِّالء. اليومي التفريغ عن الناجمة القمامة من
منخفض الطابق مستوى عرًضا. أقدام وستة طوًال أقدام عرشة منها واحدة كل مساحة
الباب. فوق صغرية طاقة عرب بالغة بصعوبة الخافت النهار ضوء يتسلل ولذا للغاية؛
الذي القش من القليل إال الحجرة تحوي ال فرًدا. عرش أحد حاليٍّا الغرف هذه تؤوي
الشتاء. يف أو الصيف يف سواء أثاث، من بها ما كل وهذا ودلًوا، أيام، خمسة كل يُجدَّد
خرق، تكسوهم اآلخر والبعض بالكامل، عرايا بعضهم كان فقد التعساء، هؤالء عن أما
داخل ثالثة كلُّ يَُكدَُّسوَن وكانوا فيهم. تنهش الطفيلية للحرشات فريسة تُركوا وقد
األردواز من بالطات عىل القاذورات وسط يرقدون كانوا حيث امللوثة؛ الحجرات هذه
عقليٍّا املختلني هؤالء من اثنان القش. من كافية بكمية تغطيتها لعدم نظًرا دائًما؛ رطبة
بصورة احتجاُزهما يجري كان ولذا الهياج؛ من حالة األحيان بعض يف تنتابهما كانت
اآلخرون أما الشمس. ضوء من وحرمانُهما منفصلة، حجرة يف حدة عىل كل مستمرة،
حارس أي هناك يكن لم ولكن النهار، أثناء بعض مع بعضهم بحرية يتواصلون فكانوا
صباًحا، الثامنة يف القوي. رحمة تحت للوقوع عرضة الضعيف يجعل مما ملراقبتهم؛
ولقد الخبز. من ونصف رطل يوميٍّا إليهم يُقدَّم وكان لهم. حساء إحضار يتم كان
السوداء العصيدة من نوع من يتكون ووجدته العشاء، طعام تناولهم وقت حاًرضا كنت
عن السجان سألت ولقد البطاطس. قطع بعض فيها تسبح التي الخبز، عىل املفرودة
السجاُن رسَم وهكذا لذيذة».» وهي يخنة، «إنها قائًال: فأجاب الطعام، هذا طبيعة
عن فقط ليس تعرب صورًة البلدي املجلس عضو عليه طرحه الذي السؤال عن بإجابته
بهذا يعمل (الذي السجان يل «اعرتف التام. العوز عن وإنما والشفقة، الرحمة غياب
اإلنسانية، املآيس مع للغاية متآلًفا أصبح والذي عاًما)، أربعني من يقرب ما منذ القرص
وشعوره املرىض هؤالء مع تعاطفه من بالرغم وأنه واالشمئزاز، بالنفور يشعر كان أنه
الجزء هذا عبء كاهله عن ويزيح زيارتهم، عن اإلمكان، قدر يمتنع، نحوهم، بالشفقة
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أي إدخال إليه بالنسبة املستحيل من كان الطيبة، نواياه من الرغم وعىل الخدمة. من
لهذه إمرته تحت يَىص ِخصِّ معني أحد هناك يكن فلم املكان. هذا عىل تطوير أو تحسني
الخاصة األسمال إال يمنحهم أن يستطع فلم للمجانني. مالبس أي له تُعَط ولم الخدمة.
َمن حيال وقائية، وسيلة أي وال للقمع، وسيلة أي يمتلك يكن ولم املدانني. ببعض
إال يشء فال خبيثة: نية أي لديهم تكون أن دون من ولكن والتهشيم، بالتكسري يقومون

الحديدية.»3 القيود ودائًما الحديدية، القيود
إزاء قلقه إلبداء التاريخ هذا ينتظر ولوار ماين ملنطقة التابع العام املجلس يكن ولم
من العامة» اإلدارة من الفرع «هذا يلقاه بما مندًدا املقاطعة، داخل عقليٍّا املرىض وضع
املجلس أعرب إذ ،١٨٠٧ عام من اعتباًرا الفرنسيسكان. الرهبان دار تدمري منذ تام إهمال
والذين الحقول، وعرب الشوارع يف جديد من «املرتوكني املجانني بمسألة انشغاله عن العام
مؤسسة إنشاء فكرة طرح قد السيدات»؛ ورشف املواطنني، حياة عىل تهديًدا يشكلون
املعوزين عقليٍّا املرىض الستقبال الواقع، يف مقاطعة من بأكثر بل باملقاطعة، خاصة
الثانية الفئة تدفعها التي املالية املبالغ تغطي بحيث سواء، حد عىل الدفع عىل والقادرين

األوىل.4 الفئة نفقات
تم فقد ذلك، ومع فرنسا، يف املجانني مشايف بحالة بشدة يندد إسكريول رأينا لقد
و١٨٣٨، إسكريول، تقرير نرش تاريخ وهو ،١٨١٨ بني ما الفرتة يف التقدم بعض إحراز
جيوم من املقدم التقرير أن كما وجه. أكمل عىل مهامه لجميع إنجازه تاريخ هو الذي
شهد العقلية، األمراض مصحات عىل ا عامٍّ مفتًشا ١٨٣٥ عام يف َ ُعنيِّ الذي فرييس،5
هذا يف اإلنجازات من العديد بتحقيق — التحفظ شديد بدا أنه من الرغم عىل — أيًضا
من واختالفها املؤسسات تنوع هو تقريره، يف فرييس عليه يركز ما أبرز أن بيد املجال.
يف به تََرقُّ طال الذي عقليٍّا املرىض بشأن الكبري القانون صدور بانتظار ألخرى. مقاطعة
املشكلة معالجة من بد ال كان الحاكم، النظام يف املستمرة التغريات بفعل وتأخر فرنسا،
تنظيم، إعادة يف امللكية عودة عهد بداية منذ رشعنا تقريبًا، مكان كل ففي إلحاًحا. األكثر
الصفر.» نقطة من البدء من بد ال «كان املقاطعات، بعض ويف املؤسسات. وبناء وتوسيع،
يف موزعني عقليٍّا املرىض كان حيث رون؛ دو بوش يف املثال، سبيل عىل الحال، هي كما
تمثل الثورة كانت ولقد الزار، وسان جوزيف سان بمارسيليا: اإليواء دور من دارين
من العدد تقليص إىل الوفيات نسبة ارتفاع أدَّى إذ املؤسستني؛ هاتني إىل بالنسبة كارثة
إىل املحتجزين عدد قفز ،١٨٣٢ عام يف 6.١٨٠٢ عام يف ٤٤ إىل ١٧٨٩ عام يف ١١٤
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إىل يصل عدد تكديس أحيانًا يجري كان أنه لدرجة املكان، اكتظاظ يف متسببًا ،٢٠٨
باريس، إىل مرفوع تقرير يف متداعية. املباني وكانت واحدة. حجرة يف عقليٍّا مختلني ستة
ملباني وصف أي اإلدارة تعطي «لن التالية: بالعبارة الوضع عن اإليواء بيوت إدارة عربت

للغاية.» ومؤملة قاتمة الصورة ستكون إذ الزار؛ سان مشفى
يزال ال منهم األكرب العدد وكان السجون، يف عقليٍّا املرىض من العديد يزال ال كان
جريانه. مع بأخرى أو بطريقة أمره تدبر املقاطعات من العديُد التسول. مستودعات يف
عن بالرضا وتشعر بنفسها تعتز كانت التي املقاطعات تلك أن بالذكر الجدير ومن
مشفى يف الوضع عىل يعلق فرييس هو فها لذلك. يدعو ما دائًما لديها يكن لم مستواها
والنوافذ، فاألبواب، البالد»؛ يف نتصور قد كما مثاليٍّا ليس املشفى «إن قائًال: أفينيون

الحديد». من كبرية بكمية «مسلحة جميعها والحجرات،
نموذجية، مؤسسة سالبيرتيري تعد لم باريس؟ يف الكربى الثالث املؤسسات عن وماذا
كامل صف إزالة جرت ولقد داخلها. أُنِشئت التي الجديدة القطاعات من الرغم عىل
وفتح بالضوء»، واالستمتاع الهواء ق لتنشُّ الفرصة اآلخرين «إلعطاء الحجرات ي صفَّ من
يف خشبية. بأرضية الحجرية البالطات وتغطية متنزهات، وإنشاء الزنازين، داخل نوافذ
بأيديهم يهدمون املرىض — املشفى أطباء رئيس آنذاك وكان — فرييس جعل بيسرت،
صف كل يشتمل الحجرات، من ني صفَّ بها واستبدل الصحية، غري القديمة الحجرات
[باحتني]، مسقوفتني ساحتني بني مرتفع مستًوى عىل مبنية حجرة عرشين عىل منهما
وحدائق متنزهات القديمة األفنية إىل أُضيفت وقد للصيف. واألخرى للشتاء إحداهما
من والثالثني الحادي املوافق اليوم «مساء» يف والفاكهة. والخرضاوات بالبقول مزروعة
عقليٍّا املرىض من عدًدا تضمان الكربيان الباريسيتان املؤسستان كانت ،١٨٢٤ ديسمرب
بلغ (فقد شارنتون مشفى عن أما رجًال. و٨٣٠ امرأة ١٨٤٢ التوايل عىل تعدادهم بلغ
املستوى عىل فرييس أثنى وقد ،(٤٩٢ ،١٨٢٦ يناير من األول يف به، عقليٍّا املرىض تعداد
إعداد يف إسكريول اتبعه الذي األسلوب عابر بشكل انتقد ولكنه املؤسسة، لهذه الرفيع
فيه رصح الذي الوقت ففي املشفى؛ هذا إىل استناًدا به الخاصة الشفاء إحصائيات
١ باألحرى تبلغ النسبة أن فرييس أوضح ،٣ إىل ١ تبلغ الشفاء نسب بأن إسكريول
للغاية هامة مسألة نجد وهنا حال. أي عىل أيًضا بها مشكوك األرقام هذه ولكن ،٦ إىل

بعد. فيما إليها سنعود ولكننا نفسها، تطرح
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هذه كانت ولو حتى الذاتي، الرضا شهادات مؤسسته إسكريول منح جانبه، ومن
باإلمكان يكن لم — بالفعل قائًما كان إذ — الذي املشايف من النمط ذلك تمثل املصحة
برصف املصحة، بهذه الخاص املخطط يُعد الواقع، يف جديد. من بنائه وإعادة هدمه
إذ بعيد؛ حد إىل متشابًكا ،١٨٢٨ عام يف للنساء ُشيَِّد الذي الجديد القطاع عن النظر
أدخلت ولقد إسكريول. انتقده ما وهو الطوابق ذات املباني من العديد عىل يشتمل إنه
املختلفة القطاعات فُزوَِّدِت املصحة: هذه عىل املنتظمة والتحسينات التطورات من العديد
جديدة وحمامات ،(١٨٢١) جديدة مياه وبدورات إليه، تفتقر كانت الذي التدفئة بنظام

وباحات. وحدائق تمريض، ووحدة
اإلنشائية العمليات هذه كانت املصحة، يف بتوسعات القيام إىل الحاجة دعت وكلما
الدينية الجماعات تتوىل التي الخاصة املؤسسات يف الخصوص وجه عىل ذ تُنفَّ املتعاقبة
القديس بجماعة بدءًا امللكية، عودة عهد يف قواها الجماعات هذه استعادت ولقد إدارتها.
لنا ويقدم الصعود. عذراء مريم؛ القديسة جماعة أو ديو) دي جون (سان اإللهي يوحنا
رأينا لقد نقول. ما عىل بارًزا مثاًال الحقبة بهذه الخاص بكاين سوفور بون طائفة تاريخ
بمريضاتها الثورة، من ما بطريقة ونجت القديمة الجربي االحتجاز دار صمدت كيف
القديمة األديرة أحد يف املكوث طريق عن عرشة، خمس عددهن البالغ «املسترتات» عقليٍّا
أعمال بدأت ما ورسعان للغاية، متداعية املباني كانت ولقد الَكبُّوشيني. للرهبان التابعة
عام الرسمية صفتها سوفور بون دار استعادت قط. تتوقف لم التي والبناء الرتميم
نصب سوفور بون فتيات «تضع الجديدة. قوانينها عىل الحكومة موافقة مع ،١٨٠٩
أم رجاًال أكانوا سواء بالدار املقيمني باملجانني يعتنني أن (١) التالية: األهداف أعينهن
تجاههم.» املحبة من ممكن قدر أكرب إظهار مع الرعاية خدمات لهم ويقدمن نساءً،
اختفت الجنسني. كال تستقبل فصاعًدا اآلن من أصبحت الدار هذه أن نالحظ وهكذا
الشابات» «لآلنسات املخصصة الداخلية املدرسة ظلت ولكن السمعة، سيئات الفتيات
مفتوحتني، وعزلة» هدوء يف العيش يردن الالئي املسنات للسيدات امُلَعدة العجائز و«دار
املتفاقمة املالية الصعوبات استمرت ذلك، ومع للجماعة. دخًال يوفر كان الذي األمر
كالفادوس محافظ فيه َل َحوَّ الذي العام إنه إذ منعطًفا؛ شكَّل الذي ١٨١٨ عام حتى
من عقليٍّا املرىض إخراج الرضوري من بات ثم، ومن مركزي. سجن إىل بوليو مستودع
اتفاق عقد عىل النهاية يف وافقن ولكنهن مرتددات، الراهبات بدت البداية، يف املكان. هذا
سوفور بون دار أصبحت وهكذا املالية. ملشاكلهن حل إيجاد أجل من املقاطعة؛ مع
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عىل قادًرا أصبح قد املشفى هذا أن بمعنى العامة، املصحة بوظيفة تقوم خاصة مصحة
محدود غري عدًدا — إقامة نفقة يدفعون الذين عقليٍّا املرىض إىل باإلضافة — احتجازه
املقاطعة منحت املقاطعة. بهم ستتكفل والذين الجنسني، من الفقراء عقليٍّا املرىض من
ستة وخالل جوزيف). (سان للرجال قسم لبناء فرنك ألف ٥٠ بقيمة قرًضا الجماعة
٣٧ من عقليٍّا املريضات عدد تزايد ،١٨٥٣ إىل ١٨١٧ من الفرتة يف أي عاًما؛ وثالثني
أتاح مما آخر قرًضا املقاطعة قدمت ثم عقليٍّا. مريًضا ٧٠ وجود إىل باإلضافة ،١٠٠ إىل
ماري). سانت مبنى وهو للنساء، جديٍد مبنًى تشييد سيما (وال جديدة بتوسعات القيام
توسع إجراء املجاورة واألمالك املنازل لرشاء اتباعها جرى التي املنهجية السياسة وهيأت
دفع عىل القادرين عقليٍّا للمرىض بحدائق مزودة مريحة أجنحة فأُنِْشئَْت باملشفى. كبري
مؤسسة داخل للفقراء يدفعون األثرياء كان ما، وبطريقة للغاية. مرتفعة إقامة نفقات

كبرية. بناء ساحة بمنزلة أصبحت التي سوفور بون
النشأة حديث الدير أغلقت قد الثورة كانت إلواز، بمقاطعة كلريمون بلدية يف
نوفيل بلدية يف الكائن جارد، ال دو نوتردام دير وهو الفرنسيسكان؛ بالرهبان الخاص
املختلني ذاته الوقت يف ألقت ولكنها بالقوة، املحتجزين النزالء رساح وأطلقت آيز، أون
املختلني هؤالء من ستة تريبو، السيد وهو املواطنني، أحد استضاف ولقد الشارع. يف عقليٍّا
فيما سيصبح ملا األساسية النواة تشكلت وهكذا باملدينة. يملكه الذي الخاص منزله يف
خاصة (مصحة عرش التاسع القرن يف فرنسا يف العقلية لألمراض مصحة أكرب بعد
عقليٍّا مريًضا عرش ستة إال هناك يكن لم ،١٨٣٢ عام يف العامة). املصحة بوظيفة تقوم
مع اتفاًقا وصهره، تريبو السيد خليفة وهو البيت، الطبيب عقد حني الجنسني، كال من
مكونًا ا مهمٍّ مبنًى ١٨٢٢-١٨٢٣ عامي خالل َشيَّد قد كان أن بعد وذلك إلواز، مقاطعة
منقسمة مرتًا ٣٣ ارتفاعها يبلغ بواجهة إسكريول) إلرشادات (طبًقا واحد طابق من
لرتبية شاسع خلفي فناء وبإضافة للنساء. وآخر للرجال واحٍد متالصقني؛ جزأين إىل
ثم األطراف. مرتامية ملزرعة الرائدة األمامية الباحة لدينا تتشكل للبقر، وزريبة الدواجن
وجود إىل أيًضا تفتقران كانتا ألنهما نظًرا اتفاًقا؛ بدورهما وسوم سينواز مقاطعتا عقدت
واإلنشاءات، األرايض من املزيد حيازة وبعد ونصف، أعوام سبعة خالل عامة. مصحة

الخمسمائة. من يقرب ما إىل املحتجزين عدد قفز
نتيجة ا، جدٍّ بعيدة أماكن يف وقوعها الخاصة املؤسسات هذه عىل إسكريول عاب ولقد
بشكل انتقاداته وجه وقد نموذجية. خطط باتباع ينادي ألنه نظًرا املتعاقبة؛ لتوسعاتها
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بها يوجد ال أديرة داخل املنشأة املجانني مصحات من «العديد القديمة: لألديرة خاص
وال للخدمة، راحة وسائل وال فيها، يقطنون الذين ألولئك مناسب توزيع وال عام، مخطط
كافية مساحات بها توجد وال للغاية، متجاورة فاملباني واإلرشاف.» للمراقبة تسهيالت
واملعايري اإلقامة لنفقات املختلفة األسعار االعتبار يف يأخذ داخيل تنظيم وال أفنية، وال

… العقلية الطبية
رشحته ما وهو الجهود. من املزيد بذل إىل يحتاج العامة املصحات انطالق يزال ال
«إن :١٨٣٥ يونيو ٢٩ بتاريخ والصادر املحافظني إىل املوجه التعميم يف الداخلية وزارة
كفايتها. وعدم املتاحة املوارد نقص واحد: سبب مرجعها اإلدارة تواجهها التي العقبات
املصحات هذه جميع ذلك، عىل عالوة بالقانون.» إال العقبات هذه عىل التغلب يمكن وال
هناك كان يون، سان ففي املشاكل. من العديد عنه نجم مما الصفر؛ من تُبَْن لم تقريبًا
احتجاز، ودار وترسانة، ثوريٍّا، سجنًا تباًعا أصبح ثم ،١٧٩٢ عام يف ألغي ثم دير
مصحة بناء يف ١٨٢١ عام يف رشعنا أن إىل للتسول، ومستودًعا عسكريٍّا، ومشًفى
— ديبورت وبنجامني إسكريول ذهب ذلك، عن فضًال الجديدة. للمعايري وفًقا للمجانني
الجديدة. املنشآت عىل لإلرشاف روان إىل شخصيٍّا — باريس يف املدنية اإليواء دور مدير
حولها وأنشئت املرافق، إلدارة مراكز إىل الديني الطابع ذات القديمة املباني وتحولت
حساب عىل القديم، الدير يف مهاجع تجهيز جرى ذلك، ومع حديثة. قطاعات خمسة

العام. املخطط
دير أول فهو السليم، النهج عىل سار الذي الوحيد املمتاز التلميذ مان ديُر يَُعد
تقديم «يستحيل قائًال: بمزاياه إسكريول يِشيد العدم. من ،١٨٢٨ عام من ابتداءً يُبنى،
واإلرشاف عقليٍّا، املرىض لخدمة مالءمة وأكثر صحة، وأكثر بساطة، أكثر لبناء وصفة
بفئاته «امللجأ»، متغري يلعب أيًضا، الدير هذا يف ذلك، ومع برفاهيتهم.» واالهتمام عليهم،

الطبي. التصنيف عىل مؤثًرا دوًرا الثالث،
جميع يف التطور يف الفور عىل املصحات بدأت ،١٨٣٨ قانون عىل التصويت قبل
يوليو، ملكية عهد بداية ففي عارمة. فوىض شيوع التطور هذا رافق ولكن فرنسا، أنحاء
مؤسسة ١٤٠ عىل توزيعهم تم آالف ١٠ من يقرب ما املحتجزين املرىضعقليٍّا تعداد بلغ
كان (فقد اإلداري والنظام وحجمها، املباني وحالة املعدات، األصعدة: جميع عىل متباينة
دور أو املشايف داخل مشرتكة ومصحات وحدهم، عقليٍّا للمرىض خاصة مصحات هناك
خاصة، مصحة هي (هل القانوني والوضع عقليٍّا)، للمرىض خاص بقسم املزودة اإليواء

305



الجنون تاريخ

املرىض إىل بالنسبة باليوم اإلقامة وتكلفة العامة)، بوظيفة تقوم خاصة أم عامة، أم
أال ويجب … أضعافه خمسة إىل تصل قد ثم معني بسعر تبدأ التي املحتجزين، عقليٍّا
كانت والذين شخص، آالف ٦ نحو عددهم بلغ الذين املعوزين عقليٍّا املرىض أيًضا ننىس
ومن املصحات. إحدى إلدخالهم السانحة الفرصة تنتظر والعائالت اإليواء ودور البلديات
زالوا ما النواب من العديد كان ولو حتى قانون، إقرار تأجيل املمكن من يعد لم ثم،

املالية. الهاوية بشبح يهددون

والنقاش اإلدارة

أو بالترشيع، يتعلق فيما الصفر نقطة إىل امللكية عودة عهد عاد النسور، سقوط بعد
قرار َقيََّد ،١٨١٥ نوفمرب من السادس يف عقليٍّا. املرىض بشأن ترشيع أي غياب باألحرى
املعونات تقديم عن املسئول للمقر تبًعا البلديات حساب عىل عقليٍّا املرىض نفقات وزاري
الرغم عىل ذلك، ومع املقاطعة. حساب عىل وجوده، عدم حالة يف أو املريض، له التابع
والتعليمات ١٨١٨ عام يف الداخلية وزارة إىل إسكريول أرسلها التي الشهرية املذكرة من
إبان تتسع وبدأت مؤسسية فجوة جديد من ظهرت الوردية، باألحالم املليئة الوزارية
به يضطلع الذي الدَّور كان ولو حتى ،(١٨٢٠) عرش التاسع القرن من الثالث العقد
سان بمصحة الخاصة ١٨٢٠ الئحة أن املثال سبيل عىل فنجد بالفعل. قويٍّا املحافظون
بنفسه، كاليه بادو محافظ وضعها — بأكملها املقاطعة تخدم أصبحت التي — فنان
صدور بعد إال األسباب من سبب ألي عقليٍّا مريض أي يُقبَل «لن أنه عىل نصت وقد
النواحي تنظيم املديرين أحد «سيتوىل كما الثانية). (املادة معينة» وملدة املحافظ من أمر
إدارة طبيب يتوىل أن عىل خاصة، لجنة وإرشاف املحافظ قيادة تحت باملؤسسة، اإلدارية

السادسة). (املادة الطبي» بالشق يتعلق فيما املؤسسة
عقليٍّا املرىض مسألة جديد من تظهر لكي يوليو مملكة انتظار من بد ال كان
الحكومة قدمته قانون مرشوع النواب مجلس رفض حني ،١٨٣٢ عام يف الساحة عىل
مجلس نفقات سجل يف األبدية) (املشكلة املعوزين املجانني نفقات إدراج بخصوص
إقرار إىل جهيد جهد بعد ستؤدي التي املالية، املسألة بداية هي تلك اإللزامية. البلدية
يف املحافظني إىل الداخلية وزير بها بعث التي االستقصائية الدراسة يف … ١٨٣٨ قانون
حتى أو طبي انشغال أي عىل املالية املتطلبات غطت ،١٨٣٣ سبتمرب من عرش الرابع
يتلقون ال الذين عقليٍّا املرىض عن إحصائية تقديم املحافظني من ُطِلب ولقد خريي.
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والسن، العدد، عدا فيما تقريبًا، املطروحة األسئلة جميع وكانت مساعدة. أو معونة أي
ممكنًا)، ذلك كان (متى العقيل باالستالب لإلصابة الرئيسة األسباب ومعرفة والجنس،
نفقات أسعار هي ما املقاطعة؟) البلدية، (العائلة، يدفع؟ من املالية: بالنواحي تتعلق
املحلية املجالس سنويٍّا عليها تصوت التي املبالغ هي ما املختلفة؟ املؤسسات يف اإلقامة
املعوزين، عقليٍّا املرىض احتجاز تكاليف ستبلغ كم عقليٍّا؟ املرىض لصالح لتخصيصها
الالزمة»؟ األموال جمع «يمكننا كيف وأخريًا، خاصة؟ مصحة يف أو عامة مصحة يف سواء
من للمناقشة عقليٍّا املرىض بشأن قانون مرشوع لطرح الحقيقية البداية انطلقت
شهر من والعرشين التاسع يف تيري)، (أدولف الداخلية وزير أصدرها التي املذكرة خالل
مهدًدا العام األمن زال ما التايل: النحو عىل نلخصها أن يمكن والذي ،١٨٣٥ يونيو
«من القضاء ويلتمس بحرية، الشوارع يجوبون الذين املعوزين عقليٍّا املختلني بسبب
عقبات وهي اإلدارة، تواجهها التي العقبات أن غري املساعدة». تقديم اإلدارية السلطة
بالقانون.» إال فصاعًدا اآلن من عليها التغلب باإلمكان يعد «لم الخصوص وجه عىل مالية
بها، التكفل املستقبل يف املقاطعات عىل سيتحتم أنه الواضح من التي النفقات، عن أما
املسألة تُذَكر لم .١٨٣٦ موازنة يف عليها التصويت أجل من قيمتها تُقدَّر أن فيجب
ينبع، هنا من تقييدي: وبأسلوب أخرى إىل فقرة من االنتقال عند واحدة، مرة إال الطبية
واملجتمع القانون مطالبة يف الحقُّ باألحرى أو الواجُب اإلدارية، السلطة إىل بالنسبة
املعوزين؛ عقليٍّا املختلني الستقبال مخصصة مصحات لفتح الالزمة الوسائل بتوفري
املقابل يف — أو للشفاء، قابًال مرضهم كان إذا شاٍف، عالج تلقي بإمكانهم يصبح بحيث
دور يف الفقراء واملسنون العاجزون، يتلقاها التي واملساعدات الرعاية خدمات تلقي —
التذكري رسائل من الرغم عىل النداء، لتلبية البلدية مجالس تتحرك ولم لنا. التابعة اإليواء
االستقصائية. الدراسات تضاعفت ثم، ومن الحكومة؛ بها بعثت التي اإللحاح شديدة
جميلة جداول بإعداد يطالب حديثًا، تأسس الذي فرنسا»، «إحصائيات مكتب وأخذ
اشتملت وقد الساحة، عىل أخريًا مكانه الطبي-االجتماعي الجانب يأخذ حيث وكبرية؛
العقيل االستالب وأسباب عقليٍّا، املرىض مهنة التالية: البيانات عىل اإلحصائيات هذه
واإلرهاق املفرط، والتهيج والعته، السن، (آثار الجسدية األسباب بني التمييز تم وهنا
والرضبات الجلدية، واألمراض واالستمناء، املدقع، والفقر العمل، يف اإلفراط عن الناجم
وأمراض ل والسُّ والحمى، والتشنجات، والرصع الدماغ، واستسقاء والزهري، والجروح،
واألسباب الروحية) واملرشوبات الخمر رشب يف واإلرساف املرضة، املواد وانبعاث القلب،
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الذي والدين والغرور، والطموح، السياسية، واألحداث والحزن، والغرية، (الحب املعنوية
فهمه). يساء

سوف الذي املالية، قانون عىل التصويت عن شهر من أقل يفصلنا اآلن نحن ها
٢٥ يف صادر (تعميم جديد وزاري بحث أُجري وقد عقليٍّا، املرىض األوىل للمرة فيه يُذَكر
السلسلة تلك يف األخري هو البحث وهذا املشكلة. لتطويق جديدة محاولة يف (١٨٣٦ يونيو
املختلني مسألة عىل الضوء لتسليط اإلمرباطورية، عهد منذ جاهدة، تسعى التي الطويلة
معالجة يف أخريًا نجح قد الحكومي الفكر كان الوقت، ذلك يف حلها. يكن لم إن عقليٍّا،
للمقاطعة املتغرية املرصوفات بند يف املعوزين املرىضعقليٍّا نفقات كإدراج رئيسة؛ قضايا
وتوزيع قبول وآليات املريض)، لها التابع البلدية من املقدمة باملساهمة املساس (دون
واإلدارة التعسفية، االعتقاالت من حمايتهم وضمانات عليهم، املحجور غري عقليٍّا املرىض
والخدمات والتنظيمية، املعمارية واملتطلبات املؤسسات، وطبيعة للممتلكات، املؤقتة
كانت ذلك، ومع الصدد. هذا يف األطباء كبري به يضطلع أن يجب الذي والدَّور الطبية
التفتيش بعمليات وقيامه املذكرات من للعديد فرييس تقديم من الرغم عىل — اإلحصاءات
املحتجزون سواء املعوزين، للمجانني اإلجمايل بالعدد يتعلق فيما سيما وال افرتاضية، —
يدفع: أن يريد أحد فال غموًضا. أكثر النفقات عن الواردة املعلومات بدت كما غريهم. أو

العائلة. وال البلدية، وال املقاطعة، وال الدولة، ال
وهذا ،(١٨٣٨ يونيو ١٤ إىل ١٨٣٧ يناير ٦ (من شهًرا عرش ثمانية املناقشات دامت
ولم املسألة. بهذه األوىل) املشورة أهل (أي البري وديوان النواب مجلس اهتمام عىل دليل
يهدف املالية، املسألة عن وبعيًدا نفسه. املرشوع مبدأ لالعرتاضعىل قط صوت أي يرتفع
اإلدارة، عىل يتعني االجتماعي. والنظام اإلنسانية متطلبات بني التوفيق إىل املرشوع هذا
سواء إرشافه، تحت تبقى أن عىل القضاء محل تحل أن املحافظ، شخص يف املمثلة
أمر إلصدار الالزمة اإلجراءات التخاذ أو العائالت، بها تتقدم التي االعتقال طلبات لتلقي
املناقشات. لقيادة الناشئ النفيس الطب أمام كبري مجال هناك يكن ولم مبارش. احتجاز
أسطر خمسة إال يكتب أن لبينيل يحق لم امَلحارض، من صفحة ألف من أكثر بني فمن
وجهة من ليس ولكن الطبية األسباب ذُِكَرت بالطبع، املرجعية. اإلحالة سبيل عىل فقط
يدوم ال الجنون «أن كابانيس أوضح حني املثال سبيل عىل الحال هي كما الطبيب، نظر
عىل الطبي الكشف فيها ع يَُوقَّ التي نفسها اللحظة يف إال تبيُّنه يمكن ال لذا الحال؛ بطبيعة
حينئٍذ يتعني وبالتايل صوابه، آلخر، وقت من عقليٍّا، املختل يستعيد ما فعادة املريض.

رساحه؟ بإطالق إذن سيطالب َمن ولكن املدنية.»7 حقوقه كامل إعطاؤه
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سيما وال الوقت، ذلك يف العظماء العقلية األمراض أطباء استشارة جرت ولقد
مرشوع عن الدقيق باملعنى تقريًرا فرييس يكتب ولم وفالريه. وفرييس إسكريول
أن نالحظ حيث … عقليٍّا»8 «املرىض كتابه يف الشأن بهذا رأيه أوضح وإنما القانون،
املدافع فعليٍّا يكون أن إىل به سيؤدي مما الفردية؛ الحرية عىل الحفاظ هو يهمه ما ُجل
طبيبًا، كونه من الرغم وعىل القضائية. السلطة من أمر عىل بناءً اإليداع مبدأ عن الوحيد
للطبيب الحرصية السلطة تلك يل بدت «طاملا خطرية: له بدت وحدها الطبية السلطة فإن
عند بالغة صعوبات من أالقيه ملا نظًرا الرأي؛ بهذا تامة قناعة عىل وأنا فيه، مبالًغا أمًرا

ممارستها.»
وإسكريول، لبينيل تلميذ وهو — (١٧٩٤–١٨٧٠) فالريه بيري جان قدم ولقد
لألصول وفًقا تقريًرا — الطب بأكاديمية وعضو سالبيرتيري، يف البلهاوات بقسم وطبيب
النقيض عىل املنهجي. بالحجر الحكم رفض عىل األطباء إجماع عىل فيه شدد الواجبة،9
خبت حيث الطبية؛ السلطة فيها تجلت التي الحاالت قلة بقوة فالريه انتقد فرييس، من
يف «تتدخل األخرية السلطة هذه اإلدارية. أو القضائية السلطة لصالح الطب» «أضواء
وفيما املعنوي. العالج نجاح بدوره يهدد مما واألرسة»؛ الطبيب بني تربط ثقة عقد
أمام الداخلية وزير عرضها التي التوضيحية املذكرة يف ُطرحت، التي بالفكرة يتعلق
ميئوس حالتهم بأن االعرتاف تم الذين عقليٍّا «املرىض احتجاز بخصوص النواب، مجلس
العقيل»؛ االستالب بمعالجة اختصت التي تلك غري أخرى مؤسسات ِقبل من شفائها من
التعسفي االستبعاد ذلك يشكلها التي الخطورة بسبب سيما وال فالريه، عارضها فقد
حال أي عىل فالريه ويرى الطب. علم تقدم إعاقة إىل بدوره يؤدي مما منهم؛ للميئوس
صاغ كما لإلنسانية». «إهانة ذاتها حد يف تُعد منهم» «امليئوس ب املرىض هؤالء تسمية أن
للمؤسسات املثال، سبيل عىل معارضته، ضمنها (من األخرى االنتقادات من العديد فالريه
تدمري يف ملموس بشكل أسهم تقريره أن لدرجة الخاصة)، املؤسسات لصالح املشرتكة
تحوًال النواب مجلس لجنة له ستجري والذي الحكومة، أساًسا اقرتحته الذي املرشوع

جذريٍّا.
التصويت من قليلة أشهر قبل ،١٨٣٨ عام مطلع يف إال إسكريول10 تقرير يظهر لم
إسكريول كان إذا فالريه. كتقرير املناقشات عىل كبري تأثري له يكن لم وبالتايل النهائي،
من يقلل لم فإنه القضائية، السلطة عىل اإلدارية السلطة بتفوق سعادته عن أعرب قد
االعتقاالت ملكافحة اتُِّخذَت التي العديدة االحرتازية التدابري أن إسكريول يرى انتقاداته.
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املرىض وبعالج املؤسسات سري بُحسن اإلرضار إىل إال تؤدي أن يمكن ال التعسفية
هناك ليس الواقع، يف إنجلرتا. من مستوحاٌة االنتهاكات عىل أمثلٌة ذُِكرت ولقد عقليٍّا.
ونزاهة ورقتها، أخالقنا عذوبة «تضعنا حيث فرنسا؛ يف هذا حدوث من للخوف مجال
فاملؤسسات ينهمر: االنتقادات من سيل هو وها التجاوزات.» هذه مثل عن بمنأًى طبعنا
ليست املشايف. بل الحكومة، قيادة تحت توضع أال يجب عقليٍّا للمرىض املخصصة العامة
السلطات تتوىل وإنما الخاصة، للمؤسسات الرتاخيص بإعطاء املخولة هي الحكومة
باالحتجاز الحكم إصدار مسئولية أن إسكريول يرى فالريه، غرار عىل ذلك. املحلية
قربًا أكثر لكونه املحافظ)؛ يستشري أن (رشيطة البلدية عمدة عاتق عىل تقع املبارش
السلطات من ا جدٍّ كبري عدد ُدِعي ولقد املحافظ. من األمور عىل الحكم عىل قدرة وأكثر
اخرتقوا الذين األفراد لكثرة ويا الزوار! لكثرة ويا الزيارات! َلكثرة «يا املصحات: لزيارة
اهتياج بعد فيما الزيارات هذه أثارت لقد إخفائه!» إىل الجميع يسعى مرض خصوصية
وفيما فالريه). قاله ما (وهو األخالقية» «لهيبتهم «الرؤساء» فْقد يف تسببت كما املرىض،
األملاني؛ بالنموذج ذلك يف نحتذي أن إسكريول يقرتح عقليٍّا، املرىض بخروج يتعلق
«حتى العائلة؛ نطاق يف التجربة سبيل عىل مبدئي خروٌج النهائي الخروَج يسبق حيث
السماح سلطة املحافظ إعطاء يجب ملاذا ولكن، والعاطفية.» العقلية قواه املريض يخترب
طلب عىل بناءً املصحة أُودَِع [أي طواعية أُدِخل عقليٍّا مريض ألي الفوري بالخروج
إلزامية؟ الطبيب استشارة تكون أن ودون بذلك، املودع يطالب أن بمجرد عائلته]
غري نحو عىل األمور، سفاسف يف كمجادالت األخرى االنتقادات من العديد بدت وقد
يف بما عقليٍّا، مريض بكل املتعلقة بالبيانات لالحتفاظ سجل وجود انتقاد مثل متوقع،
هذا من فائدة ال قائًال: قاطع بشكل إسكريول (يرصح الشهرية الطبية املالحظات ذلك
ليس املرشوع قائًال: العقلية األمراض طبيب ويختتم دقيًقا). يكون لن ألنه السجل؛
االلتزامات عدد أن كما العائالت. مصلحة كاٍف بشكل االعتبار يف نضع ال فنحن جيًدا.

للتطبيق. قابل غري القانون هذا يجعل للغاية الكبري
الطبيب فيفر،11 آديودا قدمه الذي وهو تقريبًا، أحد له يفطن لم آخر تقرير وهناك
أكثر التقرير هذا لعل بل رسمية. بصورة يُْستََرشْ ولم ليون، يف أنتيكاي بمأوى السابق
— املواد معظم صيغت لقد الباريسيني. العقلية األمراض أطباء كبار تقارير من أهمية
نفسه، الوقت يف ولكن، تهديد، موضع ليست فردية حرية حماية بهدف — فيفر ينتقد
وندد الطبية. الرسية أو العائالت خصوصية تحرتم وال اإليداع، عملية التدابري هذه تعوق
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بمفرده يصدر أن يف الحق للمحافظ تعطي التي التعسفية بالسلطة إسكريول، مثل فيفر،
طبية. شهادات أي إىل الحاجة دون عقليٍّا مريض خروج أو بإيداع مباًرشا أمًرا

األحيان، من كثري يف الحال هي كما ،١٨٣٨ قانون عن الحديث يسعنا ال باختصار،
القوية. لسيطرتهم أخضعوه األقل عىل أو العقلية، األمراض أطباء أماله قانون أنه عىل
يقول — الطبية املسألة مناقشة أنوي (ال مايل بقانون األول املقام يف األمر يتعلق بالطبع،
بإمكاننا زال ما ولكن الطب)، ممارسة وليس ترشيع، إعداد بصدد فنحن — النواب أحد
األوىل املادة أشارت لقد الثانية. املرتبة يف واألطباء الطب وضع إزاء اندهاشنا عن التعبري
ذلك (يظل عقليٍّا» املرىض وعالج الستقبال يَىص ِخصِّ معدة عامة، «مؤسسة إىل بالفعل
مبدأ عىل التأكيد باب من ذلك كان ولو حتى اإلطالق، عىل يَرْد لم ولكن القليل)، أقل
األمراض طبيب به يضطلع الذي املحوري للدور وال املعنوي للعالج ذكر أيُّ أسايس،
جوهر ما، بطريقة الطبيب، يكون أن «ينبغي قائًال: إسكريول عنه تحدث والذي العقلية،
يف املعنوي العالج تطبيق أكان يشء.» كل تسيري يتم أن يجب خالله، ومن املشفى. حياة
الهائل االعتقاد كان العكس، عىل أم لذكره؟ داٍع هناك يكن لم أنه لدرجة ضمنيٍّا املصحة

عنه؟ التحدث عىل نجرؤ نعد لم أننا لدرجة متزعزًعا للشفاء الجنون قابلية يف

وتطبيقه القانون

النواب مجلس عليه صوَّت باإلجماع، القانوَن الربملان يف األعىل املجلُس أقر أن بعد
اليوم يف القانون وصدر (١٦ مقابل صوتًا ٢١٦) ١٨٣٨ يونيو من عرش الرابع يف
كل عىل لزاًما أصبح انتظاره؟ طال الذي القانون هذا ينص عالم يونيو. ٣٠ املوافق
مؤسسة مع اتفاًقا تعقد أن أو للمرىضعقليٍّا مصحة فصاعًدا اآلن من تمتلك أن مقاطعة
عىل واإلرشاف العامة املؤسسات إدارة العامة السلطة وتتوىل خاصة. أو عامة أخرى
ُكلَِّف ولقد للرتخيص. خاضعة فصاعًدا اآلن من ستصبح التي الخاصة، املؤسسات
الصحة)، وزارة بعد أنشئت قد تكن (لم الداخلية وزارة ومفوضو ونائبوه، املحافظ،
(بحيث املؤسسة بزيارة البلدية وعمدة السالم، وقايض العام، والنائب املحكمة، ورئيس
ستة كل ومرة الخاصة املؤسسات بزيارة أشهر ثالثة كل مرة األقل عىل العام النائب يقوم
لتنظيم خاضعة املشايف يف اإليداع عمليات وأصبحت العامة). املؤسسات بزيارة أشهر
السلطة من صادرة بأوامر املحكومة واإليداعات الطوعية اإليداعات لنمطني: وفًقا محدد
تقديم ينبغي األوىل، الحالة يف الرسمية»). «اإليداعات بعد فيما عليها أطلق (التي العامة
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للمؤسسة بصلة يمت ال طبيب من طبية وشهادة املريض، أرسة من موقع قبول طلب
وعرشين أربع خالل املقدمة املستندات بها يذكر دخول نرشة ذلك بعد تُرَسل للعائلة. أو
املحافظ يقوم أن يتعني ثم املؤسسة. طبيب من بشهادة إرفاقها مع املحافظ، إىل ساعة
شهادة إرسال يتعني ذلك، وبعد أيام. ثالثة غضون يف العام النائب بإخطار جانبه من
أو بتأكيد تفيد يوًما، عرش خمسة غضون يف املحافظ، إىل املؤسسة طبيب من ثانية طبية

األوىل. الشهادة تعديل
ثالث أدخل الذي املرشع، عىل استحوذ التعسفي االعتقال هاجس أن الواضح من
القضائية، والسلطة املحافظة، سلطة (وهي القوى يف التوازن من نوع لتحقيق سلطات
شخص أي بإيداع التعليل مع املحافظ يأمر الرسمي»، «اإليداع حالة يف الطبية). والسلطة
عىل خطًرا لديه العقيل االختالل حالة تشكل «قد — ال أم عليه محجوًرا أكان سواء —
باتخاذ ساعة وعرشين أربع خالل يقوم أن ويتعني األشخاص.» سالمة أو العام األمن
االعتبار يف األخذ مع ولكن املشايف، أو اإليواء دور داخل املؤقت االعتقال تدابري بشأن قرار
غرة و«يف السجون. أحد يف األحوال» من حال «بأي ذ يُنَفَّ أن يمكن ال االحتجاز هذا بأن
جميع «حالة عن املحافظ إىل وإرساله تقرير بكتابة املؤسسة طبيب يقوم شهر»، كل
املحافظ ويصدر العالج. ونتائج مرضهم وطبيعة احتجازهم، يجري الذين األشخاص

منها.» بخروجه أو املؤسسة داخل ببقائه فيأمر حدة، عىل فرد كل عىل حكمه
يملكون الذين أولئك إلرشاف خاضع — سجل إعداد يتم كان اإليداع، نمط كان أيٍّا
اإلدارية، البيانات مجمل مريضعىل كل إىل بالنسبة يشتمل بحيث — املؤسسة زيارة حق
عىل تحديثها يجري أن عىل الطبية واملالحظات الوفاة، أو والخروج الدخول، وشهادات
دون حتى املؤسسة، من الخروج الطوعي، اإليداع حالة يف للمريض ويحق شهريٍّا. األقل
السالمة أو األمن يهدد قد الخروج هذا أن بدا وإذا بطلب. املودع تقدم إذا العالج، إتمام
يحق الرسمي. باإليداع أمر إصدار املحافظ إىل العمدة يطلب أن حينئٍذ يمكن العامة،
االلتجاء صديق، أو والد لكل يحق كما عقليٍّا، للمرىض مؤسسة يف محتجز شخص لكل

بالخروج. للمطالبة املحكمة إىل
ركزت ولقد بتطبيقه. املتعلقة باملذكرات إرفاقه دون وحده للقانون قيمة ال أنه إال
البلديات مساهمات التالية: املالية النقاط توضيح عىل خاص بشكل املذكرات هذه
وتحديد اإليواء، دور ومساعدات الدفع، من تستنكف التي العمومية املجالس إىل بالقياس

… باليوم اإلقامة أسعار
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وأُبِعَدت القانون، من ٢٥ املادة يف وردت قصرية جملة هناك املسائل، هذه عن بعيًدا
من الرغم عىل إليها أحد يتنبه ولم عقليٍّا)، املرىض قسم (مرصوفات الثالث القسم إىل
خطورة أي العقلية حالتهم تشكل ال الذين عقليٍّا املرىض باملؤسسة أيًضا «يُقبَل أهميتها:
١٨٣٩ أغسطس ٥ بتاريخ الصادرة املذكرة تفرس األشخاص.» سالمة أو العام األمن عىل
٢٥ املادة من الثانية الفقرة يف الواردة النصوص أن «يبدو التايل: النحو عىل الجزء هذا
فقط يتوقف ال املقاطعات التزام أن الوزير أوضح كامل.» بشكل تُفَهم لم القانون من
قانون هو وإنما فحسب، ِطيٍّا ُرشَ قانونًا «ليس فالقانون العامة. السالمة متطلبات عند
عىل للغاية، مؤسفة أوضاع يف يعيشون عقليٍّا مرىض هناك واإلحسان. بالرب أيًضا يتعلق
جميع املجتمع؟ يساعدهم ال فِلم املواطنني، أمن صورة بأي يهددون ال أنهم من الرغم
األوىل املراحل براثن يف الوقوع بصدد أنفسهم يجدون الذين الخصوص، وجه عىل أولئك
العلم معونات لتلقي فرصتهم عىل يحصلوا أن يجب مداواته؛ الطب فن يستطيع لداء
وتفتح البالد أرجاء جميع يف املشايف فيه تنترش الذي الوقت يف يمكن، فال واإلحسان.
قسوة، األمراض هذه أشد نحرم أن البرشية، تصيب التي املختلفة األمراض أمام أبوابها
ال أنه (ببخل) يزعم القديم النظام كان وحيث الخري.» هذا من العقيل، االستالب وهو
بدأ الذي عرش، التاسع القرن نجد بالهياج، املصابني عقليٍّا املختلني باحتجاز إال يقوم
قانون فصاعًدا، اآلن من تماًما: مغايًرا هدًفا أمامه يضع النفيس، الطب بزوغ يشهد

املجانني. بكل يُعنى ١٨٣٨
النفاذ، حيز يدخل أن للقانون ١٨٣٩ ديسمرب ١٨ بتاريخ الصادر املرسوم أتاح
الخاصة املؤسسات عىل يتعني فأصبح املؤسسات. وتشغيل بالئحة يتعلق فيما سيما وال
لزاًما وأصبح أشهر. ستة غضون يف تراخيص عىل الحصوُل بالفعل قائمة كانت التي
اإلدارة. مهام يف ملعاونته األطباء أحد توظيف طبيبًا، نفسه هو يكن لم إن املدير، عىل
التعبري (وهو جانب» و«إىل لها. مدير بتعيني الوزير فسيقوم العامة، املؤسسات عن أما
عالج «يتضمن الوزير. ِقبل من أيًضا يَُعنيَّ الذي األطباء رئيس يوجد املدير، املستخدم)
يتطلب مما والجسدي؛ املعنوي بالجانبني يهتم ونظاًما خاصة، رعاية العقيل االستالب
يراها التي التدابري كافة اتخاذ له تتيح االستقاللية من بنوع الطبيب يتمتع أن بالرضورة
تزال ال الوقت ذلك يف املركزية اإلدارة كانت ذلك، ومع صوابه.» إىل املريض إلعادة مالئمة
من املقاطعات، عىل ويتعني مقاطعة. كل داخل الوضع بحقيقة يتعلق فيما الكثري تجهل
املالية. باملسائل دائًما، الحال هي كما بدءًا، القانون، من نقطة كل استيضاح جانبها،

و١٨٤٢. و١٨٤١، ،١٨٤٠ األعوام خالل مكثف تنظيم ذلك تال
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بتاريخ الصادر القانون من السابعة املادة نصت فقد النهاية. ليست هذه لكن
أن يجب العقلية األمراض بمؤسسات الخاصة الداخلية اللوائح أن عىل ١٨٣٨ يونيو ٣٠
تكن لم الخاصة املؤسسات معظم الواقع، يف موافقته. عىل وتحصل الوزير عىل تُعرض
لدرجة عوار بها تنظيمية وقوانني لوائح تضع فكانت العامة، املؤسسات أما شيئًا. ترسل
رسمي بقرار نُِرشت نموذجية الئحة إعداد يفرس ما وهو يعتمدها. يكن لم الوزير أن
١٨٩ عددها البالغ بمواده الكبري، التنظيمي القانون هذا .١٨٥٧ مارس ٢٠ بتاريخ
املواد جميع تفرس التي التنفيذية والئحته نموذًجا، ١٥ عىل تشتمل التي وجداوله مادة،
األمراض ملصحات املقدس الكتاب بمنزلة وسيكون للمصادفة. شيئًا يرتك لم تفصيليٍّا؛
سبيل عىل — مواد ٧) الطبية والخدمة اإلدارة، عن: معلومات من يشمله بما العقلية
الغذائي والنظام الزمنية، والجداول اليومية والحياة فقط)، الصيديل مهام عن — املثال
لقانون مكملة تُعد الالئحة هذه أن رصاحة الوزير أعلن ولقد … عقليٍّا املرىض وعمل
القول يمكن اإلنجاز، هذا أجل من الخربة من عاًما عرش ثمانية تكريس «بعد :١٨٣٨
التي الفرنسية، اإلدارة بها تفخر أن بحق تستطيع التي األعمال نوع هو العمل هذا إن

األجنبية.» الترشيعات عنها تقتبس ثرية مادة تقدم
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فرنسا املصحاتيف ازدهار

ما ولكن جديدة، مصحات إنشاء قضية ضمنيٍّا ١٨٣٨ قانون عىل التصويت طرح لقد
عىل — عليه يكون أن يجب الذي الشكل يف التفكري كان جديدة»؟ «مصحات ب املقصود
مع ١٨٣٨ قانون عىل التصويت قبل بالفعل بدأ قد املجانني، مشفى — التحديد وجه
والعمل املجانني يف التحكم أجل من اتباعها يجب التي الطريقة حول «تعليمات صدور
وبالتايل — التاريخ هذا من اعتباًرا .١٧٨٥ عام لهم املخصصة» املصحات يف شفائهم عىل
«رضورة عىل التأكيد تم — للشفاء» أداة «املصحة: نموذجه ظهور وقبل إسكريول قبل
ذلك مع رأينا ولقد بعض». عن بعضها وفصل الجنون من املختلفة األنواع تصنيف
األمراض توصيف علم عىل وليس السلوك عىل باألحرى يرتكز كان التصنيف معيار أن

(النوزوجرافيا).
نظري، بشكل التصنيف، قطاعات تصميم بدأ ،١٨٣٨ قانون األفق يف الح وحينما
عىل منغلقة وعالجية معمارية وحدة املصحة، داخل مصحة بمنزلة منها قطاع كل وكأن
الخدمات، تعميم مع البعض، بعضها إىل القطاعات هذه إضافة إن طبيٍّا. ومستقلة نفسها
للجنسني، أخرى وأحيانًا واحد، لجنس أحيانًا تُخصص كانت التي املصحة، َشكَّل ما هو
رأينا، أن سبق ذلك، عن فضًال نفسه. القائم للنموذج تكرار من ذلك يستتبع كان ما مع
النوزوجرافيا بني يرتنح كان الذي التصنيف، أن مان، دو مشفى بإنشاء يتعلق فيما
جهة ومن املعوزين، جهة، من فهناك املالية. املعايري بسبب تعقيًدا أكثر أصبح والسلوك،
طبقتني إىل داخيل تقسيم أيًضا يوجد كان األخرية، الفئة هذه إىل وبالنسبة النزالء، أخرى

الدفع. عىل القدرة بحسب بعض عن بعضها متميزة ثالث أو
القرن مشارف عىل نفسها طرحت التي األخرى املهمة املسائل من العديد هناك
يفضالن وكابانيس تونون كان العقلية؟ األمراض مصحة مساحة هي ما عرش. التاسع
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يف لشكهما رسيًرا)، ١٥٠ إىل ١٠٠ من تسع (بحيث املساحة محدودة املشايف تكون أن
عىل وإنما إليه، نصبو ما ليس هذا أن بيد وشاسعة. كربى مؤسسات داخل الشفاء فرص
تكلفتها تصبح بحيث للغاية كبرية بل كبرية، مؤسسات إنشاء نحو نتجه نحن العكس،
ملشكلة حل إيجاد عىل القادرة الوحيدة هي الكربى املؤسسات هذه ألن وأيًضا؛ أقل، نسبيٍّا
عن أما التصنيف. بحسب قطاعات إىل التقسيم عن الناجمة املؤرقة املعماري التصميم
لإلشارة تدفعنا لدرجة قليلة قلة فهم اإلطالق، عىل املصحات وجود يؤيدون ال الذين أولئك
ال 1.١٧٩١ عام يف فار مقاطعة محافظ مور، املدعو عبثًا شنه الذي الرصاع ذلك إىل هنا
بالطبع، الدواء. عىل الداء وجود يفضل ألنه — قال هكذا — العقلية األمراض ملصحات
ما مرحلة إىل تنتمي «التي املصحات هي املواطن هذا هنا إليها يشري التي املصحات
املبادئ هي املعنوي، العالج ملبادئ وفًقا صاغها التي انتقاداته، أن بيد إسكريول». قبل
حني عقليٍّا، فاملختلون املستقبلية. املصحة عىل الثقيلة بظاللها بالفعل تلقي التي نفسها
منظر رؤية عند واليأس والرعب بالهلع الشعور إال يسعهم ال الصحو، بفرتات يمرون
يتعلق وفيما الخاص. جنونهم يف فأكثر أكثر يغرقهم الذي الجنون ذلك اآلخرين، جنون
استحالة لنا يوضح فهو ذاته، املشفى داخل املحتجزين عقليٍّا للمختلني الكبري بالعدد
موجوًدا املعالج يكون «أن يجب إذ حدة؛ عىل مريض بكل حقيقي بشكل فيه االهتمام
ال روحه فيها تكون التي السعيدة اللحظات هذه من لالستفادة املريض مع باستمرار
املشايف يف عقليٍّا املختلني هؤالء توزيع األفضل من أليس الحقيقة.» نور عىل منفتحة تزال
هذه يتحدث الذي هو املحافظ التكلفة. باهظ سيكون ذلك ولكن أرسهم؟ من بالقرب

املرة.

معمارية مبادئ

العقلية األمراض أطباء بني اللقاء عرص هو شك أدنى بال املصحات عرص كان لقد
قائًال: إسكريول كتب املعمارية. الهندسة من حماسية أجواء وسط املعماريني واملهندسني
تركه يتعني بحيث قيمة بال أمًرا ليس العقلية األمراض بمصحة الخاص املخطط «إن
النجاح لها سيكتب التي املرشوعات فإن ثم، ومن وحدهم.» املعماريني للمهندسني

التعاون. لهذا نتاًجا ستكون
يف السجن، كان فإذا يفشلوا. لم الخيايل التيار أنصار املعماريني املهندسني أن بيد
فإن فرنسا،2 يف الوظيفية املعمارية للهندسة الكربى التيمة هو عرش، التاسع القرن بداية
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تجسيًدا يشكالن املزدوجة، أهدافها بسبب العقلية، األمراض مصحة وباألحرى املشفى
األسايس املبدأ إىل يضاف األحيان. بعض يف والغلو باملبالغة تتسم معمارية، لنظرية
املعمارية الهندسة مبدأ وهو آخر مبدأ املثايل، الجسم صورة أْي التام؛ التماثل عىل القائم
أو الشهري البانوبتيكون نموذج هو لها األبرز املثال يُعد التي املراقبة، عىل املرتكزة
دون السجناء جميع بمراقبة يسمح السجون من نوع (وهو الرؤية شمويل النموذج
وفقيه نفعي فيلسوف وهو ،(١٧٤٨–١٨٣٢) بنثام جرييمي صممه الذي يشعروا) أن
مع أحدهما متداخالن (دائريان) «مبنيان املبدأ: هذا رسيًعا لنتذكر إنجليزي. قانوني
الداخل من مفتوحة زنازين وجود [مع] السجناء شقق من املحيط املبنى يتكون اآلخر.
رواق املراقبة بربج يحيط […] املراقبني مسكن وهو الوسط، يحتل برج هناك […]
ولكن الزنازين، أعماق يف بنظره يتوغل أن للمراقب يتيح مما شفافة؛ بمرشبية مغطٍّى
كحضوره فعالة حضوره فكرة فإن حاًرضا، أم غائبًا أكان وسواء […] أحد يراه أن دون
عىل للتنظيم القابلة املؤسسات ضمن املجانني مصحات رصاحًة بنثام ويذكر نفسه.»3
ما مرحلة إىل «تنتمي للجنون رؤية إطار يف الرؤية. شمويل املعماري التصميم شاكلة
الحسبان يف يؤَخذ الذي الوحيد العنرص هو االحتجاز كان حيث العقيل» الطب قبل
بعض عن بعضها املنفصلة الحجرات أن بنثام يوضح ،(١٧٩١ عام عن نتحدث (نحن
القمع»، وسائل من وغريها القيود استخدام عن «تُغني املركزية للمراقبة والخاضعة
اعتداءات من نفسه الوقت يف املجانني حماية يف تتمثل أخرى ميزة توفر أنها إىل باإلضافة
تتسم التي املراقبة من لنظام خاضعني أنفسهم يجدون الطرفني كال ألن الحراس؛

املطلقة. بالشفافية
لكلود الروحيني الورثة بوصفهم املعماريني، املهندسني بعض اتجه ذاته، الوقت يف
«ذلك إىل الرؤية، شمويل املعماري التصميم بمفهوم نفسه هو تأثر الذي لودو، نيقوال
املثال سبيل عىل نرى كما املراقبة»،4 من يشء أي يفلت ال حيث األشعة، وسط القائم البناء
تصميم نحو بوليه، لويس إليتيان أو سينان إي آرك يف امللكية املالحة مبنى تصميم يف
رومان هارو باتيست جان رسم ولقد شمولية. معمارية نزعة ذات عمالقة مخططات
(من الجديد املركزي بوليو سجن ببناء قيامه أثناء — بكالفادوس املعماري املهندس —
بكاين؛ القديم نفسه التسول مستودع موقع يف الرؤية) شمويل املعماري التصميم وحي
فوق نقرأ حيث باألديرة؛ الشبيه االنعزايل الطابع ذات العقلية األمراض مصحة تصاميَم
عقليٍّا. مختلون يوجد هنا الشاهد: عىل اآلتية العبارة والضيقة، الوحيدة الدخول بوابة
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مشاريع يف بالفعل نجده الذي للمراقبة، بإشعاع املزود املعماري الطراز هذا يظهر
العقيل» االستالب ملعالجة «مؤسسة إنشاء مرشوع يف عرش، الثامن القرن مصحات
بيري مع باالشرتاك — بيسرت يف اإليواء بُدور األطباء كبري — فرييس قدمه الذي ،(١٨٢٧)
مزودة أجنحة أربعة إنشاء يف املرشوع هذا يتمثل بالحكومة. املعماري املهندس فيليبون،
املركزي املبنى يف يمكث بحيث خاصة. مراقبة إىل يحتاجون الذين للمرىضعقليٍّا باإلشعاع
األشخاص يصبح الرتتيبات، هذه خالل «ومن الرئيسون». و«املرشفون الخدمة طاقم
قربًا أكثر الثائرين، أو الغاضبني عقليٍّا املرىض بحراسة واملكلفون بالخدمة القائمون
يسهل كما الحاجة، عند بينهم فيما املساعدة تبادل لهم يتيح مما البعض؛ بعضهم من
طويلة مسافات لقطع مضطرين يكونوا أن دون من املكان أرجاء يف وتنقلهم تحركهم
كما وحيوية، نشاًطا وأكثر سهولة، أكثر العامة املراقبة أصبحت وهكذا املؤسسة. داخل
من وكان منها. محرومة منطقة أي يوجد يعد ولم املؤسسة، أنحاء كافة تغطي أصبحت
حجرات من املكون القسم نهاية يف املساملني، املرىض الستقبال أخرى مباٍن إنشاء املقرر

الهائجني.» عقليٍّا للمرىض مخصصة
الذي التصميم قبيل من — الشعاعية املعمارية للمخططات مقدًرا كان ذلك، ومع
جميًال اسًما عليه وأطلق ١٨٣٥ عام يف ليون) يف معماري (مهندس مونروبري وضعه
وتزايدت كرتونية. لوحات عىل تصاميم مجرد تظل أن — الفسيولوجي» «املخطط هو
يف ثانويٌّ أنه إال السجون، يف أساسيٍّا كان وإن املركزية، املراقبة نظام إن االنتقادات:
األمر باألحرى؛ تجميعهم من بدًال املرىض بتفريق األمر يتعلق حيث املجانني؛ مصحات
عدد إىل يكفي بما ً مجزَّأ ليس الواحد القسم أن كما والضوضاء. الهياج إىل بهم يؤدي الذي
األفنية، عىل قبيًحا مظهًرا الشعاعي املخطط يضفي ذلك، عن فضًال الفرعية. األقسام من
بشكل املحتجزين عدد زاد متى الطوابق عدد زيادة أو مفرط بشكل األشعة إطالة ويحتم
الطب رائد — (١٧٩٧–١٨٦٠) جيزالن جوزيف يضيف املمكنة، الجدية وبمنتهى كبري.
الشعاعي، الشكل بخصوص — البلجيكي») «بينيل أحيانًا عليه (نطلق البلجيكي العقيل
مصحة بُنيت لقد الهواء.» تيارات تدفق التصميم هذا يوفر املركزية، النقطة «عند قائًال:
كبري ثقل بعد فيما لها وكان الشعاعي، الطراز عىل ،١٨٤٣ عام فوكلوز، يف مونديفريج،

فرنسا. خارج
املفرتض من كان الذي املخطط لذلك ا خاصٍّ اهتماًما أوىل قد إسكريول أن الواضح من
عىل وقادرة شاسعة، أرض عىل املدينة خارج َمشيدًة عقليٍّا، للمرىض مصحة يصبح أن
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لويس-إيبوليت املعماري باملهندس استعان لقد مريض. ٥٠٠ إىل ٤٠٠ من استيعاب
املخطط باريس يف اإليواء لدور العمومي املجلس عىل عرض ثم التصاميم، لتنفيذ لوبا
لها مقدًرا كان التي املصحة وهي العقلية، لألمراض كربى مصحة إنشاء ملرشوع األول
فوق الفرنسية. املدن من العديد يف تنفيذها يتم بدأ التي لإلنشاءات نموذًجا تكون أن
املدينة لهذه حقيقية ارتكاز نقطة بمنزلة تُعد التي املصحة نجد حيث مركزي، محور
ننَس وال العمل). وورش والحمامات، (املطابخ، واملرافق اإلدارة مباني تقع املدينة، داخل
ذات الكنيسة، يف واملتمثل معنًى، من الكلمة تحمله ما بكل املركزي البناء ذلك أيًضا
الرجال يكون بحيث تام، تماثل ويف عموديٍّا الجانبني، كال من الغالب. يف الكبرية األبعاد
«كتل عن عبارة وهي التصنيف، مناطق نجد الشمال، ناحية والسيدات اليمني ناحية
مسقوف، برواق محاًطا فناءً الداخل من وتمتلك ومعزولة، األضالع رباعية املباني من
[…] الريف أو واسعة حدائق عىل يطل حديدية بقضبان مغلق رابع جانب وجود [مع]
[…] اإلصابة وفرتة مرضهم طبيعة بحسب املرىض جميع لتصنيف كثرية معزولة كتل
منفصلة مساكن األريض، الطابق عىل املبنية املباني هذه جميع توفر أن املقرر من وكان
اإلطالق، عىل عدوانية دوافع دون وبالهوس بالهياج، املصابني عقليٍّا: للمرىض زة وُمَجهَّ
كبري، صخب يف يتسببون عادة وهم األحادي، بالهوس وللمصابني الهادئني، وللسوداويني
وبأمراض بالرصع وللمصابني القذرين، وللمختلني بالخرف، املصابني عقليٍّا وللمختلني
تجهيًزا مجهًزا مسكنهم يكون أن يتعني الذين النقاهة طور للمرىضيف وأخريًا، عرضية،
هم يظلون بينما اآلخرين، املرىض سماع أو رؤية إمكانهم يف يصبح ال بحيث معينًا
للتصنيف والسيادة الغلبة كانت جديد، ومن … الرئيس» املبنى من مقربة عىل أنفسهم

السلوكي. املعيار أساس عىل
باتيست جان أعرب شارنتون، يف إسكريول تمثال افتتاح أثناء ،١٨٦٢ عام ويف
١٨٤٨ عام منذ عقليٍّا املرىض قسم عىل عام مفتش وهو — (١٨٠٠–١٨٦٦) بارشاب
تُعد التي األساسية، املعطيات «هذه بأن ورصح املؤسس، األب لهذا تقديره عن —
املثل فصاعًدا، اآلن من عليه، سريتكز الذي الراسخ األساس بمنزلة ستكون طبيٍّا، فكًرا
عىل وتقسيمهم املرىض تصنيف يف الفكر هذا يتمثل العقلية. األمراض ملصحة األعىل
وحدَّة وشكل لطبيعة تبًعا املعنوي، العالج ومتطلبات الحتياجات مالئمة منفصلة مناطق
األوىل للمرة تجلت التي للمعالجة، املعمارية الهندسة تبعية فإن وهكذا، […] املرض
التي املتتالية التطورات بجميع سرتتبط إسكريول، من واملستوحاة املقدمة التصاميم يف

العقلية.»5 األمراض مصحات وتنظيم وإنشاء، تأسيس، مجال يف إدخالها سيجري
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— العامة املساعدة مكتب مدير — ديبورت بنجامني اقرتحه الذي الربنامج كان إذا
باريس، يف املدنية اإليواء ودور للمشايف العمومي املجلس عىل ،١٨٢١ عام يف وعرضه،
(الربنامج) فإنه إسكريول، أوردها أن سبق التي الجوهرية لإلرشادات تكرار بمنزلة يُعد
النهاية يف أدى مما االعتبارات؛ بعض ويف بالتنفيذ الخاصة التفاصيل بعض يف تغلغل
املكرسة املصحة «إن عرش.6 التاسع القرن بداية يف االستشفائي البناء دعائم إرساء إىل
يكن لم أنه أو فرنسا.» إليه تفتقر خريي رصح بمنزلة هي العقيل االستالب ملعالجة
الداخيل والرتتيب بالتنسيق مؤسساتها تضحي التي املجاورة، الدول محاكاة اإلمكان يف
مشفى يتسم فال النموذج.» هذا تقديم فرنسا عىل «ينبغي التنفيذ». «عظمة سبيل يف
عىل العقلية األمراض مصحات فخامة «تعتمد معمارية: مغاالة بأي العقلية األمراض
فيجب له؛ ونظيف مريح مكان توفري خالل من فرد لكل الرفاهة من قدر أكرب توفري
دائًما املستقيمة والخطوط الدقيقة النسب خالل من إال املعماري عبقرية تظهر أال
فنجد باملوقع، يتعلق فيما أما بسهولة. العني عليها تمر بحيث للكتل، املعني والتنسيق
تستهدف التي الواضحة الفكرة (والدافع املدن خارج واسعة «مساحة إسكريول: مبادئ
اآلخرين) فضول عن عزلهم الوقت ذات ويف الثابتة، أفكارهم عن إللهائهم املختلني إبعاد
ينص كما الرشق، ناحية املباني مكان يكون أن عىل … وفرية مياه وموارد نقي وهواء
الشتاء»، يف الشمال وبرودة الصيف يف الجنوب «حرارة املرىض يَُجنَّب وبالتايل إسكريول.
النظر بغض — الرشق أن حني يف خياالتهم.» تأجيج يف يساهمان اللذان األمران […]
للمرىض يتيح — الذهن» احتدام من يهدئ الذي «وانتعاشه الهواء ونقاوة جودة عن
وتُهيِّئُهم حالتهم تحسني عىل القدرة لها التي األوىل، الشمس أشعة وضوح من االستفادة

وضعهم.» يتطلبها التي للرعاية مقاومة دون للخضوع
رجل ومائتي امرأة ثالثمائة مريض: خمسمائة املصحات من النوع هذا مثل يسع
كبرية، واحدة داخل مصحتني إىل تحولهم لدرجة الفراغ»، من ممكن قدر أكرب «يفصلهم
الجزأين هذين من كلٌّ ويتكون لألخرى. واحدة من بسهولة املرور بإمكانية االحتفاظ مع
منفصًال صغريًا مشًفى عرش اثني أي األقل؛ عىل منطقة عرشة اثنتي من الكبريين
«مجانني منها: أي يف يدور ما سماع أو رؤية أحد يستطيع أن دون بعض عن بعضها
يف هادئني ومجانني هياج، حالة يف شفائهم من ميئوس ومجانني العالج أثناء ثائرين
مصابني ومجانني وهياج، رصع حالة يف مجانني إىل غرف، يف موضوعني العالج طور
ميئوس هادئني ومجانني املهجع يف موضوعني هادئني مجانني وأيًضا مهجع، يف بالرصع
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طور يف هم ومن العرضية واألمراض والبله بالسوداوية املصابني بخالف شفائهم، من
النقاهة.»

يتعارض ما فعادة الواقع، يف أنيشء مما بكثري أكثر عرشة االثنتا املناطق هذه وتعد
تقسيمات إضافة وجوب يرى ديبورت أن إال الطموحة. املرشوعات مع امليزانيات تواضع
وفًقا منفصلني تصنيفهم يف األطباء يرغب وقد فروق، املجانني بني «توجد أخرى: فرعية
ومن أصابهم؛ الذي غري الجنون من آخر لنوع املجانني مشاهدة تجنب يجب كما لها»،
نفسه. الوقت يف الشفاء وسائل مضاعفة يعني قد التقسيمات هذه مضاعفة فإن ثم
يعد إنما للتقسيم منطقة عرشة اثنتي وجود — األحوال جميع يف — أن ديبورت ويعتقد

العالج.» محاوالت فشل إىل األطباء يعرض قد ذلك من أقل تقسيم «أي األدنى. الحد
وقباب أرضية طوابق من إال تُنشأ لن املباني تلك فإن إسكريول، لفكرة وفًقا
مساحة يتطلب التصميم هذا أن ديبورت ويضيف أفضل. نقاوة األرايض عىل مضفية
ويكون والحدائق. واملتنزهات الباحات مضاعفة يف ميزته تكمن ولكن األرض، من أكرب
ملكوناتهم وباإلضافة واملرىض.» الجمهور بني للمراقبة األول «الحاجز هو الرئيس املحور
وحجرة ومغسلة ومخبز ومطبخ ومرشحة (كنيسة أخرى مصحة أي يف كما التقليدية
والعرشين األربعة بأقسامها املباني تكون أن ينبغي اإلدارية)، املباني وأيًضا للبياضات
ويخصص خاصة. بصفة لالستحمام متطورة خدمة تمتلك وأن للعني، جميعها ظاهرة
الذي باملياه، بالعالج الخاصة املنشآت عليه تكون أن يجب ملا مطولة كتابات ديبورت

للجنون. األمثل العالج هو
طعام وقاعة وزنازين مهاجع يتضمن مماثل، تكوين األقسام مناطق لكل يكون
ومراحيض(ويدرس ونافورة الحديقة يف ورواًقا مغطٍّى ورواًقا ومشغًال اجتماعات وغرفة
وغرًفا العقلية)، األمراض مصحات يف الحساس املكان هذا وتكوين ترتيب بدقة ديبورت
الزنزانة أو املهجع يف االحتجاز بني االختيار مسئولية وتقع للخدمات. مخصصة وباحة
ويكون اإلمكان. قدر قليًال يكون أن بد ال الزنازين عدد بأن يقدر الذي اإلداري عاتق عىل
حد يف االحتجاز هو االنفراد إن حيث رسيًرا؛ وعرشون أربعة بها مهاجع عن عبارة الباقي
املنطقية النتيجة وهي — مجتمع يف الحياة ألن املصحة؛ داخل أحد يُعَزل أال فيجب ذاته،
املهجع يف ديبورت ويرى االندماج. إعادة وضمان رشط هي إنما — القيود لتاليش
من االحتماء عىل يساعد «فهو ذاته)، حد يف بالطمأنينة إحساًسا يعطي (إنه امليزة هذه
دائًما تمتلك ال قد الطبقة هذه وأن خاصة املرىض، عن املوظفون يعدُّها التي التقارير
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يف يفقدونها قد الحساسية، من عاليًا قدًرا منهم يمتلكون من فحتى املطلوبة. القدرات
آدمية.» غري كائنات إىل املطاف نهاية يف ليتحولوا األحيان بعض

مؤلَّفه ١٨٣٦ عام يف — الكبري بينيل ابن — بينيل سيبيون الطبيب نرش عندما
لهم»؛ املخصصة املؤسسات دليل أو عقليٍّا، للمختلني الصحي النظام عن كامل «بحث
اإلضافات بعض جانب إىل اسمه له أهَّ ولقد املجال. هذا يف النتائج أول رائد هو أصبح
للمبادئ تحديًدا أكثر صياغة إىل للوصول عاًما) عرش باثني أقدم ديبورت برنامج (كان
قانون عىل التصويت عن فيه أعلن الذي الوقت يف هذا كل العقيل، الطب لعلم امللموسة
املزدوج العنوان أن إال للنقاش. موضًعا طويًال ظل الذي املوضوع هذا بشأن للتمويل
عقليٍّا للمرىض الصحي فالنظام الرئيسة: القضية عىل بالفعل يؤكد بينيل سيبيون لبحث
يف بينيل سيبيون ويستند املصحة. هي التي العالجية املؤسسة داخل برمته يندرج إنما
من استقى ولقد الشهري. والده تعاليم إغفال دون وإسكريول، ديبورت برامج إىل البداية
تربطهم متماثلة كتل ثالث عىل تقوم التي التقليدية لخطته العريضة الخطوط كله هذا
الوحدة طابع للمصحة وتعطي املركزية باملباني املرىضعقليٍّا إقامة مناطق تصل ممرات
الكتل تكون اإلبداع: مالمح بعض تقدم كانت بينيل سيبيون خطة أن إال والتماسك.
الفناء منتصف يف األجنحة وتُنَشأ أفقية. منها أكثر رأسية تجمعات ثالثة الرئيسة الثالث
والغسيل للبياضات وغرفة للرجال مزرعة باألجنحة يحيط النهاية، ويف حوله. وليس

الضخم. املريض الجسد هذا يف الفاعالن العضوان وكأنهما للنساء،
هي طويًال دراستها عىل بينيل سيبيون عكف التي أهمية األكثر القضية وتعد
«الذين املرىض تصنيفات عن السارت دي مورو لويس-جاك يتحدث التقسيم. مناطق
الذي الجنون نوع بحسب املناطق مختلف يف املختلفة البلدان يف توزيعهم يجري
املستوى عىل أهمية يقل ال «تصنيًفا داجونيه هنري يذكر جانبه، ومن به.» أصيبوا
تقسيمتني تضم للتصنيف مناطق ست بينيل سيبيون يقرتح النظري.»7 عن العميل
(قطاع العالج طور يف هم ممن للمرىضعقليٍّا مناطق أربع تُخصص أساسيتني: فرعيتني
للمرىض وآخر املساملني عقليٍّا للمرىض وآخر النقاهة فرتة يف هم ملن وقطاع للتمريض
(واحدة شفائهم من للمرىضامليئوس تَُخصصمنطقتان بينما الزنازين)، داخل الثائرين
يقدم األوىل، للوهلة الرصع). أو الهياج حاالت من يعانون ملن واألخرى منهم للمساملني
مصحات كافة يف انتقاد موضع الحني ذلك منذ ستظل التي للمشكلة الحل التقسيم هذا
أخريًا «فهمنا املزمنني. عقليٍّا للمرىض االنقياد صعب السلوك وهي أال العقلية؛ األمراض
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وأيًضا بل للجنون، الفعال للعالج فقط ليس ُمخصصة العقلية األمراض مصحة أن
ملاذا بينيل. سيبيون كتب هكذا شفائهم»، من امليئوس عقليٍّا للمرىض الدائم لالحتجاز
سيبيون ويربر ديبورت؟ اقرتحها التي عرش االثني من بدًال فقط، تقسيمات ستة إذن
اللتني وبيسرت سالبيرتيري مصحة تقسيمات من املكتسبة للخربة باستدعائه األمر بينيل
شفائهم امليئوسمن املرىضالهادئني بضم النفقات يف االقتصاد ويكون ديبورت. أنشأهما
ونقلهم العالج طور يف الهادئني باملرىض الخاصة الزنازين وبإلغاء بالبله، املصابني إىل
ال الزنازين من منطقة هناك تكون حيث النساء؛ مع نفسه واليشء املهجع. إىل بالتايل
عرايا العيش لهن يطيب الالتي وأولئك والهسترييا الجنيس بالهوس للمصابات إال تصلح
خاص كامل قطاع تشكيل تتطلب التي بالكثرة ليست الحاالت تلك ولكن القاذورات. بني
يف وضعهم «يجب املرىض: هؤالء حاالت تفاقم إىل إال يؤدي ال االحتجاز فإن ثم ومن بها،
داخل زنازين لدينا يكون قد القصوى الرضورة وعند اإلمكان، يف ذلك كان طاملا املهجع

املعزولة.» األجنحة
بالهياج املصابون سواء شفائهم، امليئوسمن باملرىضعقليٍّا الخاصة املنطقة تنقسم
مخالف أمر هو الذي املرىض اختالط لتفادي جدار يفصلهما قسمني إىل الرصع، أو
خاصة بالجدران الخاصة املسألة بهذه بينيل سيبيون انشغل ولقد الطبية. للتقاليد
خالل أيًضا العقلية األمراض وأطباء املعماريني من غريه اهتم كما الخارجي، السياج
من خارجي بسور العقلية األمراض مستشفى إحاطة رضورة بدراسة التالية العقود
كانت ولكنها أسوار، لها املصحات جميع أن سيما وال بحتة، نظريَّة مسألة إنها عدمه.
آن يف وسجن كمصحة العقلية األمراض ملصحة صورة تقدم ألنها الوقت؛ ذات يف مفارقة
الجدران هذه يخفي أن األقل عىل الوليد النفس علم حاول السذاجة، من وبنوع واحد.
أخرى ألسباب سجناء أنهم ويعتقدون يقولون عقليٍّا املرىض جميع أن «بما البغيضة:
حبس أو سجن داخل وجودهم فكرة محو محاولة اإلمكان قدر فيجب مرضهم، غري

والزهور.» األشجار من ضخمة بكتل الجدران إخفاء طريق عن إجباري
خاصة وظائف بعدة أيًضا يقوم والذي اإلدارية، للمباني املركزي الجزء لنا يتبقى
أهميتها ثبتت التي — املياه دورات توجد حيث املبنى هو يشء كل فقبل بالعالج:
املكاتب من قربها ويعكس االستقبال، قاعة وأيًضا — عام مائة مدار عىل العالجية
عالقة أي مراقبة وأيًضا بل املرىض، مناطق داخل زيارات أي منع يف الرغبة اإلدارية
للموظفني املخصصة واملكتبة الرتفيه قاعة أيًضا املباني هذه وتضم كثب. عن بالخارج
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التعليم من قدر عىل هم الذين للمرىض «يمكن بالوعي»: يتمتعون «الذين للمرىض وأيًضا
داخل االندماج طرق عىل تدريجيٍّا للتعود النقاهة مرحلة بلوغهم عند األماكن هذه دخول
مصحات كافة يف الحال هي كما للمراقبة منطقة وجود لعدم نظًرا أخريًا، املجتمع.»
يف تكون لالستقبال وحدة إنشاء يف األقل عىل بينيل سيبيون فكر عرش، التاسع القرن
التي الزيارة موعد حتى فيه ينتظر أن للمريض يمكن آمنًا مكانًا «تكون الرئيس، املبنى
إىل املريض نْقَل دقيق فحص بعد الطبيب يقرر وخاللها التايل، اليوم يف طبيبه بها يقوم
للطبيب يمكن جنونه، نوع يف شك هناك كان وإذا مرضه. لنوع وفًقا له املناسب القسم

يتأكد.» حتى الوحدة هذه يف أيام عدة املريض يبقي أن
معماري تصميم أي — سابقيه شأن شأنه — بينيل سيبيون منع النهاية، ويف
ونظافته. وتجانسه نظامه يف تكمن املشفى ففخامة للمشفى. فاخر أو فخم أو جديد
الذي ذلك مثل الجريئة، املعمارية املشاريع بعض ظهرت فلقد ذلك، من الرغم وعىل
تماًما عقليٍّا للمرىض مشًفى يُحرم أن يجب فلماذا رون. مدينة يف ١٨٤٧ عام يف ُقدم
الجانب إغفال دون وبساطتها ذوقها بجودة للجميع تروق التي واألناقة «العظمة من
اإلجباري االحتجاز لدور صورة أي املرىض أذهان من نمحو أن ينبغي االقتصادي.
ثالثة إىل للمباني التقليدي التقسيم عىل: يقوم املرشوع كان الواقع، ويف والتأديبي.»8
عىل ُمنسقة باألشجار مزروعة ممرات تفصلها شاسعة خرضاء مساحات تحوطهم أجزاء
ومما جليًال. طابًعا ويضفي املشهد عىل بريًقا يضفي متماثل وضع يف الفرنسية الطريقة
باإلضافة املكان، زاويتي عىل املقيمني املرىض جناحي وجود املرشوع إبداع من يزيد
ويمتد الشتاء. فصل خالل وتدفئتها تغطيتها يمكن التي املزينة املمرات عدد وفرة إىل
وما موظًفا وعرشين مائة إىل تسعني من فيها يقيم (التي املدينة هذه يف الرئيس الشارع
خمسة إىل عرضه (ويصل مرت خمسمائة ملسافة عقليٍّا) مريض سبعمائة إىل ستمائة بني
تلك كانت الوقت. ذات يف وينظمهم ليفصلهم الخدمات وحدات بجميع عبوًرا أمتار)،
ر تصوُّ بمنزلة كان الذي املرشوع أصحاب قول حد عىل للمصحة القصوى» «الحدود هي

عرش. التاسع القرن بنهاية املصحات شكل عليه سيصبح ملا أوَّيل
مصحة من مختلف نحو عىل للجدل، املرىضمثاًرا لتصنيف املناطق تقسيم يزال وال
والزيادات التنسيق إلمكانيات وفًقا آلخر عرص ومن الواحدة املصحة وداخل بل ألخرى،
وآخرين عالجهم يمكن مرىض بني التقسيم قضية أيًضا تزال وال العدد. يف املتتالية
تحمل عىل القادرين باملرىض املتعلقة تلك من أكثر بقوة تُطرح شفائهم من ميئوس
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للمرىض مصحة تخصيص فكرة تماًما وتراجعت باملجان. يُعاَلجون ومن العالج نفقات
للطب).9 وأيًضا العام وللرأي ولعائالتهم للمرىض أليمة (لكونها حالتهم من امليئوس
من امليئوس للمرىض املصحة من منطقة تخصيص من النفور ذات وجود أيًضا ويُالحظ
املصابني أقسام بني موزعون ولكن املرىض، هؤالء بكثرة موجودون أنهم إال شفائهم.
— ولكن مكان. كل يف باختصار، البُْله؛ وحتى والقذرين واملشلولني واملختلني بالهياج
بهم؟ خاصة بمصحات بالرصع واملصابون البُْله يحظى أن يجب أال — أخرى ناحية من

العقلية. األمراض كل تجمع التي الشاملة املصحة إال األفق يف يظهر ال ولكن
املصحة عن تصوَره مثايل نحو يف العقلية لألمراض شهرٍي طبيٍب كلُّ قدَّم ولقد
مسألة عن مطول حديث يف نتائجه جيزالن جوزيف عرض 10،١٨٥٢ عام ففي العقلية.
بحسب املرىض بتنظيم تقيض (التي النظرية الطريقة بني قارن ولقد املرىض. تصنيف
التأثري عىل تقوم التي والتجريبية «العملية والطريقة به)، املرضاملصابني وتصنيف النوع
وكتب البعض.» بعضهم عىل عقليٍّا املرىض يحدثه أن يمكن الذي اإليجابي أو السلبي
بالسوداوية املصابني كافة بجمع فالقيام الزوال، يف آخذة األوىل الطريقة بأن جوزيف
املستوى وعىل الكآبة.» تغمره محيط يف بالعيش جميًعا عليهم الحكم «يعني مًعا
التايل: التصنيف جيزالن يقرتح — التنازل من قليل قدر مع — الجيد للتنظيم التقليدي
الفراش، وطريحو والعاجزون دورية، نوبات مع «والواعون النقاهة، حالة يف املرىض
واملصابون االنتشاء، حاالت يف واملرىض بالسوداوية، واملصابون املساملون، واملرىض
األسايس الرشط (ويكون الهادئون» والبُْله واملختلون، وبالهذيان، السلمي بالهوس
العاقل»؛ الشخص مثل تقريبًا الترصف عىل «القدرة هو التصنيف هذا ضمن للوجود
ذوو واملرىض واليأس، والقلق، بالسوداوية «املصابون بالهياج، املصابون املرىض ثم
التهم وإلصاق والثرثرة بالهوس واملصابون واملتحركون واملتجولون، االنتحارية، امليول
العناد، ومرىض املاكرون، والبُْله واملختلون بالهذيان واملصابون واملغنون، باآلخرين،
أال عليه التصنيف هذا يف املريض يُدَرج (ولكي طويلة.» لفرتات بالرصع واملصابون
املهجع)، داخل ليًال الترصف يحسن أن عليه وأيًضا بل ثيابه، يمزق أو يتشاجر
وأخريًا، هادئ»)، لنظام الخضوع من يمكِّنه الذكاء من قدًرا يمتلك «أن عليه باختصار
ثيابهم، ويمزقون األثاث ويحطمون يتشاجرون «الذين واملدمرون املضطربون املرىض
املصابون واألغبياء عنيفة، غضب بنوبات واملصابون لالنتقام، امليالون أو والخائنون
واملختلون للقتل»، وامليالون الغاضبون، املضطربون بالهوس واملصابون بالرصع،
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دون بالرصع واملصابون والبُْله العقلية، الوظائف يف شديد بضعف أُصيبوا «الذين
ستة إنهما أي والرباز)»؛ بالبول متعلق جنيس بهوس و(املصابون خرف، أو هوس

بعض. عن بعضها بشدة معزولة كربى، تصنيفات
دعا مختلط نظام لصالح األرضية الطوابق باستخدام إسكريول فكرة عن التخيل تم
الطابق يف والخطرين واملضطربني بالخرف املصابني عقليٍّا املرىض وضع جيزالن: إليه

األخرى. الطوابق يف املساملني املرىض وباقي األريض،
مصحة عن الخاص َره تصوُّ — جيزالن مع تزامنًا — فالريه نرش ،١٨٥٢ عام يف
مصحة (إن الهامة إسكريول مقولة إىل باإلضافة — ترتكز التي العقلية11 األمراض
يكون أن «يجب التايل: الشعار عىل — العالج) أدوات إحدى هي إنما العقلية األمراض
معماريٍّا.» عمًال منه أكثر العقيل الطب ملبادئ تحقيًقا العقلية لألمراض مصحة إنشاء
املسائل جميع — املوضوع هذا يف مرجًعا فرنسا يف يعد الذي — التصور هذا يف ونجد
جدل؛ محط املهجع فكرة ظهور يكن ولم نفسها، اإلجابات وبالتأكيد نوقشت طاملا التي
بل واالجتماعات، الطعام قاعات إنشاء مثل مثله املشرتكة، الحياة فكرة يخدم لكونه
كل املصحات. يف اليومية الحياة إيقاع تنظيم شأنه من الذي املشرتك العمل مبدأ وأيًضا
تصنيع ومادة زادت) (التي الزنزانة مساحة والقياس: والحساب للتحليل خاضع يشء
دون فالريه)، عند األقل عىل صفحات ثالث (يف النوافذ وفتحات واألرضيات الساللم
كبرية برشية تجمعات أي يف األهمية يف غاية املراحيض مسألة «تعد املراحيض: إغفال
إىل العامِّ املرىض ميِل بسبب العقلية؛ األمراض مصحات يف أهميتها وتزيد ما، حد إىل
مراقبة تتطلب التي االستمناء حاالت بسبب أو االنتحارية، مليولهم وأيًضا بل القذارة،

خاصة.»
هذا — زمالئه مثل مثله — فالريه يستخدم ال هذا؟ كل يف املعنوي العالج عن ماذا
هذا فاعلية عمق مدى عن بحثه، خاتمة يف أيًضا، تساءل وإنما بالفعل، املشوه التعبري
تصنيفات بوضع يحلم حينئٍذ وأخذ العقيل. املرض يف «الرتابة» وهذه العام» «العالج
املساحات وبمضاعفة اإلدارية، املبادئ وليس الطبية الدراسة بها إليه أوحت خاصة
يسمى ما أي البعض؛ بعضهم عىل مفيد تأثري ممارسة للمرىض تتيح التي الصغرية

حقيقي. متبادل» «عالج ب
أكثر يبدو ثم ومن الواقع، أرض عىل باألوضاع أكثر يتمسك فإنه بارشاب أما
فكرة يشغله يكن ولم التفكري، جمود عن بعيًدا مهامه ممارسة يف متشدًدا كان عملية.
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ممكنًا.» أو عقالنيٍّا أمًرا عام بشكل املصحات عىل يُفرض معني نمط أو شكل تحديد «أن
منه ُطلبت وعندما عقليٍّا»، املرىض لتصنيف املستمر «التحسني يف باألحرى يعتقد كان
أجاب: العقلية، األمراض مصحة عليه تكون أن يجب الذي الشكل حول نظره وجهة
لم جديدة ِفَكٍر امتالك من يمنعه لم هذا أن إال أرضكم.»12 وأروني برنامجكم، «أعطوني
الجنسان يُفَصل وأن الخاصة، املصحات يف األغنياء يُحتجز أن يريد كان تنفيذها. يجِر
املشاركة إن حيث للمؤسسة؛ الوحيد املدير هو الطبيب يكون وأن منفصلة، مصحات يف
والفعالية. النفوذ حساب عىل ولكن املرىض، وشفاء رفاهية يف كبري دور لها السلطة يف
تكون أن — للمهجع املتواضعة املساحة فكرة مؤيدي من هو الذي — بارشاب يرد لم
مخصصة خاصة) بمعدات واملزودة واإلجباري، االنفرادي للحبس (املخصصة الزنازين

الدائمة. لإلقامة

إنشاءات

يبدأ فلْم والنموذجية. الحديثة العقلية األمراض مصحات من العديد فرنسا يف يوجد ال
االنتظار من بد ال كان الوقت. من طويلة فرتة بعد إال الظهور يف ١٨٣٨ قانون تنفيذ أثر
يعطي والذي آخر!) (مرسوم ١٨٥٢ مارس من والعرشين الخامس مرسوم صدور حتى
التاليني العقدين يف االقتصادي التوسع فرتة وأيًضا االستقاللية، من أكرب قدًرا للمحافظني
إنشاء يف حقيقية انطالق حركة لنشهد هذا كل الثانية، اإلمرباطورية فرتة مع بدآ اللذين

العقلية. األمراض مصحات
قدمه الذي — «١٨٧٤ عام يف عقليٍّا املرىض خدمات حول العام «التقرير ويساعد
— ١٨٧٨ عام يف الداخلية وزير إىل ودوميسنيل) ولونييه (كونستانس الهيئة مفتشو
فرنسا كانت حينه .١٨٣٨ عام قانون عىل التصويت منذ طرأ الذي التقدم قياس عىل
إلدارة خاضعة منها وأربعون ست عقليٍّا: املرىض لرعاية مؤسسات وأربَع مائة تضم
لالستضافة أماكن إما كانت األخرية هذه إرشافها. تحت وخمسون وثماٍن العامة، السلطة
فقط عرشة ثماني منها (أربعني؛ العقلية لألمراض خاصة مصحات وإما عرشة)، (ثماني
هذه إىل ويُضاف املواطنني). تستقبل تكن فلم الباقي أما عامة، كمصحة دورها تؤدي
تستقبل تزال ال كانت استضافة، وأماكن مصحات بها، املرصح واألربع املائة املؤسسات

للقانون. باملخالفة عقليٍّا، املرىض من املزيد

327



الجنون تاريخ

اتفق كيفما اجتهدت والتي العدم، من تُنشأ لم التي املصحات من الكثري هناك كان
وبالتايل املستمرة، والزيادات للتوسعات وفًقا املرىض تصنيف مناطق تنظيم سبيل يف
مع الحال هي تلك البداية. من لها كاملة خطة هناك تكون أن دون تتوسع كانت فإنها
تضم كانت والتي إلواز، مقاطعة يف كلريمونت بفرنسا: العقلية لألمراض مصحة أكرب
.١٨٧٤ عام ديسمرب من والثالثني الحادي يف محتجًزا وستني وخمسة وأربعمائة ألًفا
وسني ومارن، وسني السوم، مناطق من الكثريين تستقبل كانت إلواز، مرىض جانب فإىل
املدينة وسط يف رئيس مبنًى من املشفى ويتكون السني. منطقة مرىض من وجزءًا وواز
فيتز-جيمس). بينها (من الريف يف واسعة زراعية ملحقات وعدة األصيل) املبنى (وهو
بمبانيه الرئيس املقر عكس عىل العمومني، املفتشني استحسان امللحقات هذه القت ولقد
— املشفى هذا «يمتلك سوفوربكاين: بون مصحة إىل بالنسبة كذلك واألمر القديمة.
باحات أربع أو ثالَث للغاية: الجيدة العنارص بعض — كافية غري أرض قطعة عىل املقام
ومتقطًعا مكدًسا كان هذا كل أن إال للغاية، مالئمة وغرًفا جميلة ومهاجع واسعة،
املختلفة للفئات فصل أو تصنيف أي الواقع يف هناك يكن لم أنه لدرجة ومتشابًكا،
١٨٨٠ عام حتى االنتظار يجب كان بالنساء، يتعلق فيما الواقع، يف عقليٍّا.» املرىض من
منطقة لتخصيص ١٩٠٠ عام وحتى الفوضويات، باملريضات خاصة منطقة أول لتُنَشأ
فلم الرجال، إىل بالنسبة أما بالتمريض. خاصة وأخرى بالهياج، باملصابات خاصة
منطقة :١٩٠٥ عام من ابتداء إال التصنيف يف تنوًعا للمرىض املخصصة املناطق تشهد
هم من ومنطقة بالرصع، املصابني ومنطقة بالهياج، املصابني ومنطقة الفوضويني،
التمريض جهاز منطقة وأخريًا العاملني، ومنطقة األطفال، ومنطقة النقاهة، مرحلة يف
أنشئت التي الخاصة العقلية املصحات تجد لم ولكن للمراقبة). كمنطقة تستخدم (التي
ثم، ومن ذاته؛ الرأي إسكريول مشاطرين املفتشني، لدى قبول أيَّ القديمة األديرة داخل
من الرغم عىل — سابًقا) ديجون (دير دور كوت بمنطقة الخاصة املصحة عن قيل
ومن جيدة، مؤسسة اعتبارها يمكن «ال إنها: — عليها أُجريت التي الهامة التعديالت

كذلك.» تصبح أن فيه املشكوك
بورج، بمنطقة شري مصحة ففي خاصة؛ حالة عقلية مصحة كل تعد الواقع، يف
الذي — املحتجزين عدد أن إال بالفعل، متاح هو ما الستخدام محاوالت هناك كانت
عام يف وثالثني وأربعة مائتني إىل ليصل زاد — ١٨٣٩ عام األربعني يتجاوز يكن لم
(بوروجارد)، بالكامل جديدة مصحة بإنشاء التايل العام يف القرار كان وعليه .١٨٧٣
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بمنطقة أورن مصحة ويف اإلنشاء. تحت تزال ال وهي ١٨٨٢ عام يف بها العمل ليبدأ
اإلنشاءات أن إال رائعة، خطة عىل بناءً ١٨٤١ عام يف إنشائها إعادة يف البدء تم ألنسون،
األكواخ بقاء عىل األماكن قلة شجعت بينما العتيقة، املباني بعض عىل وأُبِقي توقفت.
بناء سيعاد كان ،١٨٧٤ عام وبحلول باملنطقة. االستضافة أماكن مختلف يف والزنازين
للعالج سليمة وحدة أخريًا أُنشئت ،١٨٩٣ عام ويف املدينة. خارج ما مكان يف يشء كل
الضخ عملية أن — الفزع من بنوع — الحظت قد اللجنة كانت السابق، العام (يف باملياه
ميلء مظلم قفص داخل من هائلتني عجلتني يديرون املختلني من أربعة باستخدام تتم

بالرطوبة).
العموميني للمفتشني املدن خارج يَىص ِخصِّ أُنشئت التي العقلية املصحات راقت ولقد
كيلومرتات خمسة بعد عىل برون مصحة نذكر عدة، أمثلة بني ومن واضحة. بصورة
جناحان ولها و١٨٧٥، ١٨٦٨ بني ما الفرتة إنشاؤها استغرق التي ليون مدينة من
االستيعابية قدرتها من الرغم وعىل املركزي. املحور عىل ويتعامدان يتوازيان منفصالن
داخلها التصنيف فإن ومائتني)، ألف وحتى ومائة ألف (من الخمسمائة تتجاوز التي
النقاهة، مرحلة ويف هادئون مرىض املفتشني: من تعليق أدنى دون االقتضاب شديد كان
إفرو، أما بهياج. مصابني وشبه وفوضويون، «ثائرون» مرىض ومسنون، مرىضضعفاء
واستمر ١٨٥٨ عام بناؤه وبدأ مرت، أربعمائة حتى طوله يمتد واحٍد مبنًى عن عبارة فهي
الجمال»، يف غاية «مبنًى أنه املفتشون ويعتقد تماًما. ينتهي أن دون ١٨٧٤ عام حتى
مشفيان أُنِشئَ روان، مدينة ويف املكدسة. املباني مؤيدي من ليسوا أنهم من الرغم عىل
مار كاتر ومشفى للنساء، الجديد يون سان مشفى جنب: إىل جنبًا العقلية لألمراض

للرجال.
والذي ليل، من كيلومرتًا وعرشين ثمانية بعد عىل الكائن — بايول مشفى ويعد
لدينا العقلية األمراض مصحات وأفضل، بل أجمل، «أحد — ١٨٦٣ عام منذ أبوابه فتح
من الفخامة يف ومغاليًا بل فخًما، تصميمه بدا وإن حتى التقارير، من للعديد وفًقا
من وعرشين ستمائة ويضم فقط، للنساء مخصًصا املشفى هذا كان النواحي.» بعض
التنوع من قدر سبيل يف — تصنيفهن خالف ولقد النزيالت. من وأربعني ومائة املعوزات
وفوضويات، بالهياج مصابات نزيالت هادئات، نزيالت األمراض: تصنيف معايري كل —
شبه نزيالت فوضويات، نزيالت هياج، حالة يف ونزيالت النقاهة مرحلة يف هادئات نزيالت
الثريات). للنزيالت وغرف أجنحة تخصيص (مع بالرصع مصابات نزيالت هادئات،
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وتاريخ وتوزيعها وتصميمها املؤسسات حجم يف الضخمة االختالفات هذه وتعتمد
لكل عليه املتفق أو الواقعية املادية السبل عىل الجزئي أو الكيل إنشائها إعادة أو إنشائها

منطقة.
كانت باألشخاص. يتعلق أمًرا العقلية لألمراض مصحة أي تاريخ يكون ما عادة
نتيجة وهو — ١٨٥٨ عام إنشاؤه انتهى الذي — أوكسري مستشفى مع الحال هي هذه
منطقة يف تعيينه بعد هوسمان واملحافظ كايو، دي جريارد األطباء كبري بني وثيق تعاون
وحب الحيوية تملؤهما اآلخر، مع أحدهما التفاهم شديدي كانا .١٨٥٠ عام يف إيون
أطباء جميع شأن شأنه — كايو جريارد هنري كان االجتماعي. بالطموح مفعَمني النظام،
املريض ذهن من تزيل أن ينبغي «التي للعمارة، كبريًا اهتماًما يويل — العقلية األمراض
ويروي للمباني. منظم لتوزيع املرىضوفًقا تصنيف بالتايل وتسهل محبوًسا»، كونه فكرة
كبريًا سببًا لجريارد الحاد والنشاط املبادرة روح «كانت مذكراته: يف هوسمان البارون
وإرصار باجتهاد يتابعه ظل بل عمله، عن أخرى فكرة تشغله تكن لم عمله. نجاح يف
— العاقلني أو الواعني املختلني — الثابتة األفكار أصحاب مرضاه من متخذًا وصرب،
أضفت ولقد املرىض».»13 «كبري املداعبة: سبيل عىل عليه يُطلق كان ولهذا له. يوميٍّا مثاًال
ورسعان العالج. عىل املعمار تأثري عىل الربيق من نوًعا العديدة كايو دي جريارد كتابات
كان النموذجي. الطابع هذا أوكسري ملبنى الرجالن هذان بها قام التي الدعاية أعطت ما
القديمة للمباني تابعة الرجال مناطق ظلت بينما الجديد، الوحيد هو النساء مشفى
وهكذا عامٍّ. مشًفى إىل تحول ثم للتسول مركًزا قبًال كان الذي القديم املبنى من املتبقية

املوجودة. اإلنشاءات باقي مع الحال كانت
أكرب شهدت منطقة أكثر السني منطقة تظل الريف، ملصحات األمثلة هذه عن وبعيًدا
العاصمة سكان عدد يف الكبرية للزيادة نظًرا العقلية؛ لألمراض مصحة إلنشاء عمل موقع
يف نغفلها. لن هامة مسألة بدورها وهي العالية، االحتجاز نسب بسبب وأيًضا باريس،
ثالثة عددهم وبلغ محتجزين، مرىضعقليٍّا وستة وثالثمائة ألفان هناك كان ،١٨٣٦ عام
وشارنتون وبيسرت سالبيرتيري مصحات تعد ولم … ١٨٥٦ عام يف وستة وخمسمائة آالف
وقت كانت كما النموذجية املؤسسة شارنتون تعد فلم التوسعات. من الرغم عىل كافية،
تكن لم إذا أنه ١٨٧٤ عام تقرير فيشري وسالبيرتيري، بيسرت إىل بالنسبة أما إسكريول.
مركز سوى التقرير هذا يف تحتل فلن املشفيني، «هذين إال اليوم تمتلك السني منطقة
(إيلوسرتاسيون) جريدة نرشته تقرير صدر و١٨٤٥، ١٨٤٤ عامي يف للغاية.» متواضع
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(املرىضعقليٍّا ويسمى بالصور مليئًا وكان — بالعاصمة العقلية األمراض مصحات حول
الجديدة املباني من الرغم عىل وسالبيرتيري، بيسرت مصحة بقسوة ينتقد — مصحاتنا) يف
املشفيني.» كال يف الزنازين خارج هو ملا البائس بالطابع البداية يف «نصطدم بهما:
يُبنى «مشًفى إنشاء إىل الجريدة وتدعو أسوأ. هو ما نجد داخلهما، القريبة وبالنظرة

قديمة.» مباٍن داخل يُقام مشًفى وليس عقليٍّا، للمرىض يَىص ِخصِّ
مكلفة سياسة اتباع إىل الجديدة، املصحات إلنشاء انتظاًرا السني، منطقة لجأت وقد
هو ها واآلن تتوقف). لن سياسة (وهي اإلقليم مصحات داخل بتنقالت القيام تقتيض
اإلصالح حركة «قبل املتواضعة: مذكراته يف يروي باريس، يف تعيينه تم أن بعد هوسمان
يف تتم السني منطقة يف عقليٍّا املرىض خدمة كانت مبادرتها، زمام بجسارة أخذت التي
تتعلق وألسباب عنه.» املسئول للمحافظ مهني نحو وعىل اإلقليم هذا بمثل تليق ال ظروف
تذكر وهنا اإلنشاءات. يف للرشوع ١٨٦٠ عام حتى االنتظار من بد ال كان بامليزانية،
املرىض لخدمات العام املفتش منصب أجله من أنشئ الذي كايو دي جريارد هوسمان
دي جريارد سيكون بينما للنظريات، واضًعا بارشاب كان هكذا السني. بمنطقة عقليٍّا

لها. املنفذ كايو
العقلية لألمراض مصحة عرشة اثنتي عن يقل ال ما إنشاء يف فكر قد هوسمان كان
للعامة أبوابها منها ثالث إال تفتح لم الواقع، يف ولكن مريض. ستمائة تَسع باريس حول
يف امُلقامة آن سانت مصحة افتتحت ،١٨٦٧ عام يف الثانية: اإلمرباطورية حكم تحت
عام يف ثم بيسرت، ملصحة زراعيٍّا فرًعا الحني ذلك حتى كانت والتي آن، سانت مزرعة
،١٨٦٩ عام وأخريًا باريس، رشق كيلومرتًا عرش ستة بعد عىل إفريارد، مصحة ،١٨٦٨
يف الحرب نشبت ثم باريس. جنوب كيلومرتًا وعرشين أربعة تبعد التي فوكلوز مصحة
سداد من بد ال كان (فقد اإلنشاءات مرشوعات — طويلة وملدة — وعطلت ،١٨٧٠ عام
— ذاتها باريس داخل ملوقعها نظًرا — آن سانت مصحة وتحولت ألملانيا). الحرب ديون
املحتجزين عدد ألن املستقبل؛ يف األقل (عىل والبحث للتعليم مخصص طبي مشًفى إىل
النموذجية املصحة — لشارنتون وفًقا — وأصبحت اثنني). عند الحني ذلك منذ ثابتًا ظل
من القادمون أولئك وحتى واإلداريون واملعماريون األطباء بانتظام عليها يرتدد التي

الريف. يف إنشائها عدم آن سانت مصحة عىل فقط املفتشون عاب ولقد الخارج.
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االحتجاز حاالت زيادة

الجهود من الرغم عىل — العقلية األمراض مصحات بناء إعادة أو بناء حركة تكن لم
ما ودائًما املحتجزين. املرىض لحاالت املتزايد العدد مواكبة عىل قط قادرًة — املبذولة
ِجيد: كتب كما أنه، (إال الهيئة. إنشاء استدعى ما وهذا «العرض»، عىل الطلب يغلب
إشغال كثافة عىل تقريبًا املصحات كل «تحتوي العمل».)14 إىل الهيئة تدعو النهاية، «يف
رضورة هناك فإن ثم ومن باملرىض.» مكتظة تكون ما عادة االستيعابية، قدرتها تفوق
عام يف .(١٨٧٤ عام (تقرير منها املوجود توسيع أو املصحات من املزيد إنشاء تستدعي
ال العدد كان أن بعد مريض اآلالف عرشة حاجز املرىض عدد تخطى أن حدث ،١٨٣٤
األسطوري. املوسع» «االحتجاز عرص يف القديم، النظام حكم تحت آالف بضعة يتجاوز
يف ألًفا وثمانني ثمانية من أكثر وبلغت ،١٨٨٣ عام يف ألًفا الخمسني األعداد تجاوزت
املحتجزين عدد تخطى عندما ١٩٦٩ عام يف أوجه بلغ قد الرقم أن وسنرى .١٩٣١ عام
نسبة تضاعفت ،١٩٣١ وحتى ١٦٩٠ من الفرتة يف مريض. ألف عرش وثمانية مائة
ويفرس بالفعل، هائل رقم وهو مرة، ثالثني ثابتة) (بنسب الكيل السكان لعدد املحتجزين
معدالتها أعىل يف حتى — النسبة هذه أن إال املحلية. الخدمات يف القصور سبب بالطبع
واثنني أربعمائة لكل مريضمحتجز يوازي بما السكان، عدد من ٪٠٫٢٣٦ تتجاوز لم —
تحت مواطنًا وثالثني وثالثة وثالثمائة ألًفا عرش ثالثة لكل ١ (بمعدل مواطنًا وعرشين
اكتفينا وإذا .(١٧٨٩ عام يف ومائتني آالف خمسة مقابل وواحد عرش، الرابع لويس حكم
يف املوسع االحتجاز بحركة يسمى ما وجود نفي يمكننا األعداد، بني التناسب بدراسة

عرش. التاسع القرن

السكان عدد إجمايل من املئوية نسبتهم املحتجزين عدد التاريخ

٠٫٠٠٧ ١٥٠٠ حوايل ١٦٩٠
٠٫٠١٩ ٥٠٠٠ حوايل ١٧٨٩
٠٫٠٣٣ ١٠٠٠٠ حوايل ١٨٣٤
٠٫٠٥٩ ٢١٣٥٣ ١٨٥١
٠٫١٠٤ ٣٧٧١٧ ١٨٧١
٠٫١٣ ٥٠٤١٨ ١٨٨٣
٠٫٢١ ٨٨٤٢٧ ١٩٣١
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األقاليم. باختالف كبريًا تفاوتًا — املطلقة لألرقام وفًقا الهائل — النمو هذا ويُخفي
محتجًزا مريًضا ١٥٫٦ إال ١٨٧٤ عام يف تضم ال كورسيكا أن نجد التقييم، أسفل ويف
والسوم العليا وبريينيه وكروز وإيندر الالند مناطق تضم (وأيًضا مواطن ألف مائة لكل
اآلخر النقيض عىل السني منطقة تضم حني يف محتجًزا)، أربعني عن يقل ما العليا واأللب
الرون مناطق تضم (بينما مواطن ألف مائة لكل مرىض وأربعة ثالثمائة من يقرب ما
فقط تضم ال الكربى فاملدن مريض). مائة من أكثر السفىل والسني رون دي وبوش
التي للعائالت جذب مراكز أيًضا تمثل وإنما بالتناسب، املحتجزين املرىض من أكرب عدًدا
هذه وتتأثر وجريانهم. أقاربهم محيط عن املريض الشخص إبعاد يف وترغب بعيًدا تقيم
بالعاصمة العالجية املؤسسات بشهرة املريض إقامة تكاليف تحمل عىل القادرة العائالت
بشدة يتجاوز جذب نطاق عقلية مصحة كل وتمتلك مناطقهم). يف الفقراء يظل (بينما
البالد، غرب شمال يف الواقعة بكاين، سوفور بون مصحة مثًال: به، الخاص اإلقليم
سالبيرتيري غرار عىل كلها فرنسا تغطي فهي بباريس، الكربى العقلية املصحات وأيًضا
هذه أن إىل يرجع كان العرص، ذلك يف السبب أن (إال القديم النظام حكم تحت وبيسرت

تكلفة). األقل هي كانت املؤسسات
(بخالف املرىضعقليٍّا لخدمة املخصصة العادية النفقات يف التفاوت هذا أيًضا نجد
يف مواطن مائة لكل عقليٍّا مريًضا ١٧١٫٢٥ النسبة كانت ،١٨٧٤ عام يف اإلنشاءات):
كانت املقابل، ويف كورسيكا. يف عقليٍّا مريًضا ١١٫٦٤ النسبة كانت بينما السني، منطقة
عام وحتى ١٨٦٤ عام من املتوسط يف ٪٤١) املناطق كل إىل بالنسبة ثابتة زيادة هناك
الثلثني أثناء — املحتجزين املرىض عدد يف الهائل النمو هذا يسبق ناحية، من .(١٨٧٤
وتراجع املتاحة األماكن عدد يف وزيادة تعويض ظاهرة عرش— التاسع القرن من األوَّلني

الحرضية. املناطق يف خاصة العائالت، تردد نسبة
لن العقلية. لألمراض مستشفيات وأربعة مائة تضم فرنسا كانت ،١٨٧٤ عام يف
األوىل العقود خالل أقىص كحد عرش والخمسة املائة يتجاوز ولن بل الرقم، هذا يزيد
يف ا). خاصٍّ مستشًفى وأربعون وثالثة ا عامٍّ مستشًفى وسبعون (اثنان العرشين للقرن
ومنتصف الجبال أقاليم يف — زيادة املحتجزين املرىض عدد شهد ،١٨٨٠ يناير من األول
هذه لدراسة (وسنعود عقليٍّا مريضة و٢٤٩٦٤ عقليٍّا مريض ٢٢١٠١ بعدد — البالد
أكثر النساء أن تعني ال — القديم لالعتقاد خالًفا — والتي النساء، عدد نسبة يف الزيادة
الغرب مناطق تتأثر حيث الكربى؛ باملدن ذلك بني الجلية العالقة إىل باإلضافة جنونًا).

الخمور. بإدمان يتعلق ما سيما وال ذلك، أسباب وسنرى أكرب، بصورة والشمال
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وكما املحتجزين. املرىض أعداد زيادة قضية العقلية األمراض أطباء يطرح بالطبع
املرىض من نصيب لها كان الحضارات «جميع فإن ،١٨٧٤ عام تقرير أصحاب يحذر
من أكرب أعداًدا تشهد الحارضة األجيال كانت وإذا نموها. معدل مع بالتناسب عقليٍّا
عىل تهب التي الرسيعة التيارات أن إىل هذا يرجع فإنما العقلية، األمراض بهذه املصابني
أثناء أيًضا ترتك إنما واملجهول، بل والجديد، األفضل نحو إياها دافعة الحالية املجتمعات
والعرضية.» الفطرية الظواهر من املزيد وتسبب بل غنًى، أكثر مبادئ فقط ليس مرورها
الثورات منها األسباب؛ من مختلطة مجموعة هذا عىل العرص عىل الشهود ويضيف
دون هذا كل التعليم، وتقدم السكان وتنقالت واملالية الصناعية واألزمات والسياسة
تلك قبل. من تشهده لم االستثارة من نوًعا تشهد التي وهي الدائم، العاطفة دور إغفال
ومصدر الفانية، األحالم جميع اْلِتقاء ومكان الطموحات، كافة «مركز باريس، حالة هي
هي فباريس ولذا املآيس؛ جميع وأيًضا واملتع، املشاعر جميع ومحور االفرتاضات، كل

فرنسا.»15 يف عقليٍّا املرىض عدد يف األسد نصيب صاحبة
إىل فبالنسبة وضوًحا. أكثر أسباب إىل — تقاريرهم يف — املحافظون ويشري
قرار وتعجل سهولة يف وإنما بالجنون، املصابني عدد يف ليست الزيادة منهم، العديد
املتسولني من بلداتهم تخليص سبيل يف الحقيقة، «يف عقيل. بمرض لإلصابة االحتجاز
غري تقريبًا وجميعهم والفساد، الرذيلة فرط من املخبولني ومن بالرصع واملصابني البُْله
املقدمة الطلبات بالغة بسهولة املحافظون السادة يعتمد مزعج؛ مظهر لهم وإنما مؤذين،
وأيًضا بل فحسب، املحافظني عىل األمر يقترص وال املصحة.»16 إليداعهم هؤالء بشأن لهم
نفقاِت قبًْال تتحمل كانت والتي املناطق، من العديد يف العائالت من «فكثري العائالت:
— جديدة مصحة افتتاح عن السماع بمجرد — تبحث عقيل، بمرض املصابني أفرادها
اإلدارة.»17 تفرضها التي النفقات من وللتملص بها املساكني هؤالء إليداع وسيلة عن
تفرضها التي الواجبات من تتحرر التي العائالت «أنانية السطح عىل يربز ما ودائًما
باحتجازه، طلب لتقديم رضورية وحدها املريض خطورة تعد فلم الطبيعة.»18 عليها
خاصة السابق، يف كانت كما الحال بقاء عدم عىل ندمهم املحافظني من الكثري ويبدي
التي التجاوزات ضد هوادة دون السلطة تقف لم «إذا كان. ما إىل العودة استحالة مع
وكافة نفسيٍّا املعتلة البرش أنواع بكافة العقلية األمراض مصحات فستكتظ دائًما، تتفىش
للمسئولني والتقزز الحرج تسبب التي — تعيسة كائنات وهي — املشوشة العقليات

للمجتمع.»19 قلق أو خطر أي األمر واقع يف تشكل أن دون عائالتها، من عنها
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وأيًضا (العائالت االحتجاز طالبي أن تقريبًا املحافظني جميع ينتقد باختصار،
كل أن إال واإليواء. لالستضافة أماكن العقلية األمراض مصحات يعدُّون املحلية) اإلدارات
املرىض خدمة نفقات بلغت وبالتايل، العام. التمويل إدارة اختصاص من يكن لم هذا
من املتوسط يف ٪٥٫٧ — ١٩٠٥ وحتى ١٨٤١ عام من الفرتة يف — كالفادوس يف عقليٍّا
السكان عدد أن سيما وال الخطورة، بالغ أمر وهو باملنطقة، الخاصة امليزانية إجمايل

للفرد.20 أضعاف أربعة زادت التكلفة أن لدرجة الوقت، ذلك يف يقل كان
فوكو أثناء — ذاتها اإلدارة جهة من عائًقا املصحات عدد يف الهائلة الزيادة القت
التاسع القرن ومنذ تعسًفا. أو املجاملة بدافع املرىض باحتجاز يتعلق فيما — بعده وما
البلديات بدأت هو. كما الوضع استمرار — رأينا كما — يقبلون املحافظون يعد لم عرش،
التسجيل خالل من حصتها دفع عىل الغالب يف مجربة وهي خاصة الدفع، من تتذمر
دون ولكن عقليٍّا مريضها إرسال يف ترغب كانت أيًضا والعائالت البلدية. ميزانية يف
إقامة تكلفة ارتفاع تسبب كما الحقيقية. ُدخولِهم بإخفاء قيامهم يعني مما نفقات؛ أي
تكلفة وباتت الدفع. إزاء العام التذمر من نوع يف أضعاف ثالثة إىل الفقراء املرىض
عىل التصويت أعقاب يف أي — ١٨٤٠ عام من وابتداءً ضخمة. العقلية الصحية الرعاية
عقليٍّا املرىض إيداع أماكن عن الحديث يف الداخلية وزير أسهب — ١٨٣٨ عام قانون
لرشوٍط تبًعا ولكن عقليٍّا، املرىض جميع يشمل القانون أن بالطبع مؤكًدا الخطرين، غري
عقليٍّا املرىض إيداع أماكن أن الواضح من أصبح باختصار، العامة. املجالس تُحددها
أن من بد ال اإلفراج طلبات فإن ثم ومن أخرى، إدارة أو مكان أي مثل عاديٍّا مكانًا ليس

أكرب. بمرونة تحظى
عام يف وهكذا، االحتجاز. طلبات وفرز بتصفية األحياء ورؤساء املحافظون وُعني
شبه — البقول تبيع امرأة عىل وصية سيدة تقدمت كاين، من بالقرب بلوفيني ١٩٢١
الكحول إدمانها إىل مشرية عقليٍّا، كمريضة الحتجازها بطلب — باملنطقة ومقيمة مترشدة
خطابه ويف قذر. كوخ يف البائسة وحياتها املنطقة حدائق من الرسقات ببعض وقيامها
منها خطر يوجد ال أنه قرر ولكنه هذا، كل عىل موافقته البلدية رئيس أعلن للمحافظ،
القبيل هذا من الردود وزادت الحتجازها».21 داٍع يوجد «فال وبالتايل العام، األمن عىل
للقرن األوىل العقود وأيًضا عرش التاسع القرن من الثاني النصف خالل واضحة بصورة

العرشين.
الكبرية األرسة فكرة من التدريجي االنتقال مع أنه إىل اإلشارة من هذا يمنع ال
ذويهم. بني مكان للمرىضعقليٍّا يعد لم املحدودة، الحرضية الصغرية األرسة إىل والريفية
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املايض بصيغة يروي — ١٨٨٣ عام — رينان إلرنست والشباب» الطفولة «ذكريات يف
كانت اليوم. طوال يتجولون يُرتكون كانوا حبسهم، من «بدًال تريجييه»: «مجانني قصة
أنه يعتقد املجانني هؤالء أحد كان املساعدات.» ببعض يقومون هم وكانوا تحبهم، الناس
بهمهمة الظهرية طوال مملوءة الكاتدرائية «كانت الكنيسة: يف أياًما يقيض وكان كاهٌن،
الذوق الناس لدى كان الكثري. تساوي التي املسكني املجنون صالة هي كانت ترانيمه،
وعامة البسطاء بني سخيف لتمييٍز اللجوء وعدم يشاء، ما يفعل تركه يف الراقي والحس
األخت تفِقد سيجور»، «الكونتيسة رواية ويف هللا.» أمام ينحنون يأتون الذين الشعب
استغالل رفضت — ضدها املمارسة الضغوط من الرغم عىل — لكونها مكانها جريبوي
أال عىل أقسمت أن بعد املصحات، إحدى العقل البسيط شقيقها إليداع ١٨٣٨ عام قانون
تتيقن جارك، حبس طريق عن «ليس املأثور: دوستويفسكي قول ولنذكر عنه. تتخىل

بالطبع! عقلك» رجاحة من

الثانية الدفعة

شأنها عديدة، انتقادات محط العقلية األمراض مصحات أصبحت إنشائها، بمجرد
العقلية: األمراض بمصحة الطويل التنديد مسألة لدراسة وسنعود .١٨٣٨ قانون شأن
بعض من وأيًضا بل سابقني، محتجزين ومن األدب ومن الصحافة من شديدة انتقادات
العالجية النتائج قلة جراء من منهم املحبطني عدد زاد الذين العقلية، األمراض أطباء
ما ورسعان ذاتها. عىل واملنغلقة واملكلفة الجميلة الكبرية املصحات هذه تعطيها التي
حد يف تكون أن املفرتض من كان التي العالجية املؤسسة هذه — املصحة أن أدركوا
كان كما للشفاء ليس وسيلة الفاسد، املنطق من نوع بسبب أصبحت، — عالًجا ذاتها

شفائهم. من امليئوس من املزيد لصناعة وإنما إسكريول، يطالب
القيود، عدم مبدأ ومعارض مؤيد بني ما يدور والجدل الثانية، اإلمرباطورية منذ
–١٧٩٤) كونويل جون العقلية األمراض طبيب قرر حيث إنجلرتا؛ نموذج إىل استناًدا
ُسْرتات :١٨٣٩ عام منذ هانويل مشفى يف الحبس وسائل كافة استخدام إلغاء (١٨٦٦
القيود استخدام عدم مبدأ نشأ هنا ومن القيود. أنواع وكل االحتجاز كرايس أو املجانني
املصحات يف املطبق التقييد لنظام كمقابل — االحتقار من بنوع — اإلنجليز يضعه الذي
وينتقد العقلية. األمراض أطباء عالم يف هزة الحقيقية الثورة هذه أحدثت ولقد الفرنسية.
النظريات بعضأشباه إىل ترجع التي املنشأ «اإلنجليزية الفكرة هذه بعنف تور دي مورو
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كان تور دي مورو أن (ويُذكر العقيل»22 الطب علم ِفَكر جميع تغالط والتي النفسية،
لهم إنجلرتا يف عقليٍّا املرىض أن «أتظن العقلية). لألمراض العضوي األصل فكرة رائد
لالستثارة؟»23 استجابة وأقل هياًجا، أقل هم ربما ملرضانا؟ التي غري أخرى طبيعة
إصابة حالة ففي وأكاذيب؛ أوهام هي إنما هذه كل بأن حديثه تور دي مورو ويستكمل
عنًفا أشد أساليب استخدام الحرس من األمر سيتطلب غاضبة، بنوبة مهووس مريض
فجة بسذاجة — تور دي مورو ويضيف عليه. للسيطرة املجانني سرتة ارتداء مجرد من
مبدأ يأخذ لم الواقع، يف العاملني. نقص يعوض إنما املجانني سرتات استخدام أن —
يف خاصة عرش، التاسع القرن من األخرية العقود يف إال فرنسا يف االنتشار يف القيود عدم

.(١٨٣٥–١٩١٦) مانيان فالنتني يد عىل آن سانت
السرتة «هذه — ذاته املشفى كان إذا القيود عدم مبدأ تطبيق من الفائدة ما ثم،
كبري — مونتييل دي ملارندون مقال صدر ،١٨٩٦ عام يف بعد؟ يُحرَّر لم — الحجرية»24
ألسباب االحتجاز من بأكمله قرن لحصيلة فيه يعرض — إفرار مدينة بمصحة األطباء
مثله — وأعتقد حريته. أيًضا يعِطه لم عقليٍّا، املريض قيود بينيل حطم «عندما عالجية:
إخضاعه من بد ال مريض، عالج سبيل يف أنه — الحارض الوقت حتى تبعوه من مثل
جميعها ُمحاطة املصحات وأصبحت العزل. هو النظام هذا وكان خاص، صحي لنظام
بيئة يف عقليٍّا املريض وضع يجب بأنه راسخ اعتقاد هناك كان فقد […] عالية بأسوار
األكثر حتى كافة، االنفعاالت عن بمنأًى ووضعه عقله فيها يغوص التي عن مختلفة

رقة.»25 واألكثر رشعية
ال! بالطبع ذلك؟ عىل بناءً الزوال إىل طريقها يف العقلية األمراض مصحة كانت هل
خارجية، وال داخلية ال جدران، توجد «ال العزل: بنظام الحرية، نظام استبدال يكفي
هيئة عىل مجمعة أو متنزه يف موزعة فيالت وإنما مغطاة، ممرات وال البدروم، يف وال
املوجودين املرىض من باملائة ستني من ألكثر مفتوحة ونوافذ أبواب لها فيالت قرية،
نوًعا بحرية تجولهم ربما يشكل ملن وشبكة صغري قفل باستخدام فقط وتُغلق باملصحة،
إرادية زيارات إىل باإلضافة العادية.»26 بالحياة يذكرهم مكان إيجاد أي الخطورة؛ من

وعطالت.
يف منازل يف وضعهم املرىضعقليٍّا: لتحرير محاوالت بعض بالفعل جرت الواقع، يف
املحاوالت: هذه فشل قرر ١٨٧٤ عام تقرير أن إال … محلية مصحات إنشاء أو الريف
رسيًعا. عنه التخيل إىل اضطررنا ولكننا صغري، نطاق عىل النظام هذا تجربة «جرت
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للتخلص جاهدوا ما رسعان مرىضعقليٍّا، هؤالء أن الريف منازل أصحاب معرفة بمجرد
إخراجهم من بد ال كان ثم ومن كدواب؛ معاملتهم يف بدءوا أو عهدتهم، يف كانوا الذين من

املنازل.» هذه من
املستعمرة أنشئت ،١٨٤٧ عام ومنذ الزراعية، املستعمرات إىل التوجه تقرر عندها،
جعل لفرييس: قديمة فكرة عىل بناء (إلواز) كلريمون بمشفى فيتز-جيمس الزراعية
— مزرعة وكأنها باملشفى، مرتبطة زراعية وحدة داخل بالكامل يحيون عقليٍّا املرىض
ويف ذاتها. املصحة هي أصبحت ولكنها — املصحات من العديد يف املوجودة املزارع مثل
وجهة «من «للمستعمرات»: نموذًجا فيتز-جيمس جعل يف ساهم كتاب صدر ،١٨٦١ عام
املستعمرة فعىل […] املصحة عن بعدها عىل للمؤسسة األسايس الرشط يقوم طبية، نظر
الوسائَل العالج، طور يف هم الذين املساملني وللمرىض النقاهة فرتة يف هم ملن توفر أن
التطبيق خالل من البدنية قواهم من تطور أن إذن فعليها حالتهم؛ بتحسن تعجل التي
العقلية، إصابتهم طبيعة يف تحسن حدوث إىل هذا جاذبية وتؤدي األعمال، لهذه الحكيم
حياتهم عادات تفاصيل يف تدريجيٍّا دخولهم تسهيل إىل فيها يعيشون التي الحرية وتقود
مثلها جربية املزرعة يف الحياة تلك أن فسنجد كثب، عن نظرنا إذا ولكن الخاصة.»27
النفقات، سددوا الذين النزالء حق من فقط الرتفيهية األعمال فممارسة املصحة: مثل
هذه م تَُقسَّ املختلفة املهام أن واألسوأ إنتاجية. بأعمال القيام عىل فيُجَربون الفقراء أما
الغسيل أعمال فيه تتم الذي امللحق — بيكريل ففي املرضية. الفئات إىل بالنظر املرة
يقوم بينما األحواض، بطرق يقومون الصاخب بالهذيان املرىض نجد — كلها للمصحة
يقومون ولكن مسيطرة بفكرة بالهوس واملصابون الغسيل، بفرد باالكتئاب املصابون
يشبه أصبح إذن فاألمر نقله. مسئولية واألغبياء البُْله يتوىل وأخريًا الهادئون، بتطبيقه
مثريًا أمًرا مرضهم أنواع استغالل طريقة تبدو كما بالسخرة، عقليٍّا املرىض استخدام
يكتسب «أن هو يهم فما بذلك، يشعر يكن لم فيتز-جيمس عن املسئول أن إال للجدل.
العنارصاألساسية وهي — الحياة وترية وانتظام النظام من شفائهم من امليئوس املرىض
ومجتهدين.» مطيعني عماًال منهم تجعل التي والعمل الرتتيب عاداِت — بها يُعنى التي
الريفية؛ املصحة إىل املقيد املشفى من التحول عىل الفكرة اقترصت األحوال جميع يف
املؤسسة ليس عرش التاسع القرن من األخرية العقود خالل جذريٍّا، ربما غري، الذي األمر
باألبواب يسمى ما هذا ومعمارها. الداخيل تنظيَمها بل نفسها، العقلية لألمراض العالجية
وهي إنجلرتا، من أيًضا املوضة) القول عىل نجرؤ (ال الفكرة هذه أتت ولقد املفتوحة.

338



فرنسا يف املصحات ازدهار

عهد انتهى فقد داخلها؛ األبواب األقل عىل وإنما الخارجية، املصحة أبواب ال بفتح، تقول
يف ضخمة عالجية مؤسسات إنشاء وبدأ العسكرية. الثكنة تشبه التي العقلية املصحات
اإلقامة دور وليس املعيشة، منازل طابع للمصحة املكونة املباني تمتلك أن «يجب الريف.
األفق، تحجب أسوار دون واملريحة األنيقة املبهجة والفيالت الغرف تلك وظهرت الجربية.
وتعطي حبس. أو قيد فكرة أي تبعد التي الزراعية والحقول الحدائق ويحيطها بل

مصحة.»28 وليس صغرية قرية صورة الرائعة بتجمعاتها املباني هذه مجموعة
العقلية األمراض مصحة وليس ذاتها، املؤسسة هي تتحول أن يجب ما بالطبع،
يكون نوباتهم، فخارج املرىض».29 مراقبة بطرق «يرض زنزانة داخل فالعزل وحدها.
لعدة بإذٍن منها الخروج ويمكنهم بل املؤسسة، داخل التجول يف أحراًرا عقليٍّا املرىض

العادي. املريض منزلة إىل ارتفع قد عقليٍّا املريض يكون وبالتايل أيام؛
فقط. نظريٍّا إال املغلقة املصحة فكرة الواقع، يف تنتِه لم العرشين، القرن مطلع يف
الوطني) املستوى عىل املصحات كل إنشاء إعادة من بد ال (فكان املادية لألسباب ونظًرا
بصورة إال فرنسا من االختفاء يف بالكامل املغلقة املصحة تبدأ لم العادة، بحكم وأيًضا
العمليات لبعض مخصص عدد إال منها يبقى يعد لم طويل، ولزمن للغاية. تدريجية
(١٨٦٥–١٩٤٧) تولوز إدوارد الطبيب افتتح األوىل، العاملية الحرب أعقاب يف املتطورة.
حالتهم تتطلب ال الذين النفسيني املرىض لعالج «هيئة أوَل آن بسانت ١٩٢١ عام يف
مفتوحة خدمة أول وظهرت «.١٨٣٨ يونيو من الثالثني لقانون وفًقا مصحات يف وضعهم
الذي — السني منطقة إىل العام املجلس مسارعة من الرغم عىل للنور، النوع هذا من
«يجب الثالثة: املادة يف فرنيس طابع له بند بإضافة — التاريخي القرار هذا عىل ع َوقَّ
هذه القت ولقد الجديدة.» الهيئة هذه إنشاء بسبب إضافية نفقات أي بدفع االلتزام عدم
مصحات عدد كان الثانية، العاملية الحرب وقبل والالمباالة. املقاومة أنواع كافة املبادرة

للغاية. نادًرا املغامرة هذه خوض قررت التي العقلية األمراض
األمراض مرىض تحرير علينا «هل بعنوان: بالغية مقالة يف تولوز الدكتور ويرشح
من العديد «هناك قائًال: (شفاء)»، «جريير الطبي التثقيف مجلة يف الصادر العقلية؟»
وباملقارنة .(١٩٣٨ عام يف ألف ١١٠) املصحات» يف محتجزون العقلية األمراض مرىض
إىل ذلك ويرجع األعىل، هي العقلية للصحة الرعاية تكلفة أن نجد األمراضاألخرى، بباقي
يتوقع لم طويلة.» لفرتات بمرضاها تحتفظ «فاملصحات أوسع. نطاق عىل دائرية حركة
العقلية األمراض مرىض لوضع يشء كل بتنظيم اهتم الذي — للجنون» الشهري «امليثاق
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داخل توازنه املريض سيستعيد كيف يشغله ولم األمر، هذا — ونظامهم املصحات يف
األمراض مصحة فإن العام، االعتقاد عكس عىل الخروج؟» أعليهم «واألكثر، املجتمع.
تولوز الدكتور ويُدين لألبد. بالفريسة تحتفظ ولكنها بسهولة، مرضاها تستقبل العقلية
أمنًا األكثر اإلجراء ألنه «فقط املصحة؛ يف بمرضاهم يحتفظون الذين الكثريين زمالءه
واملحاط الرسي القديم املشفى يتحول أن «يجب باختصار، اإلدارية.» النظر وجهة من
اإلجراءات إال دخولها يقتيض ال مفتوحة حقيقية مصحة إىل سجن، وكأنه باألسوار

العادية.» املشايف باقي يف املستخدمة
جمعيات إنشاء محاوالت جرت العقلية، املصحات داخل التكدس مواجهة سبيل ويف
تكن لم النقاهة. طور يف هم والذين الشفاء نالوا الذين العقلية األمراض مرىض لتوجيه
بمصحة النوع هذا من هيكًال ١٨٤٣ عام يف فالريه بيري جان أنشأ فلقد جديدة، الفكرة
يف االنتكاسة. شفا عىل ولكن النقاهة مرحلة يف الفقراء للمرىض املخصص سالبيرتيري،
يف املرىض وتدريب لتوجيه أخرى مراكز واْفتُِتَحت مشفى-مشغل، أنشئ ،١٨٥٦ عام
وسويرسا، أملانيا يف املراكز هذه توسع بمدى مقارنًة الحقيقة، يف وبايولولوكيمرب. نانيس
— العلمانية حركة ادَّعت عندما سيما وال ملحوًظا، تطوًرا تحقق لم فرنسا يف فإنها
فإنه باختصار، الدينية. للجمعيات كبديل جاءت أنها — ١٨٨٠ عام مطلع يف بدأت التي
تحقق الذين العقلية األمراض مرىض لتدريب الفرنسية «الجمعية إنشاء من الرغم عىل
بمقتىض — أنه إال طويًال. تُدم لم التجربة فإن ،١٨٩٦ عام يف السني» منطقة يف شفاؤهم
الطبي العالج بني التنسيق من حركة بدأت — العامة للصحة املنظم ١٩٠٢ عام قانون
األمراض مرىض ملساعدة الثاني الدويل املؤتمر أثناء ويف للمرىض. املساعدة وإجراءات
مرة، ألول النفسية املصحة مفهوم ُطِرح — ميالنو بمدينة ١٩٠٦ عام امُلقام — العقلية

.١٩٣٧ عام يف إال فرنسا يصل لم أنه إال
تماًما املغلقة، املصحة إال هناك يكن لم الرائدة، املحاوالت جميع من الرغم عىل
يف صحيح. والعكس األخرى تقتيض فإحداهما التقليدية. والعقلية النفسية املصحة مثل
جديدة مبادئ — الحكومي املعماري — ساندريت يوهان عرض العرشين، القرن مطلع
وظل السابقة. التنسيقات مع متعارضة تكن ولم العقلية،30 األمراض مصحات إلنشاء
الخطة واحتفظت والثروة. والعمر السلوك تمييز عىل يقوم هو، كما تماًما التصنيف
واضح اتجاه هو: الوحيد الجديد األمر كان تقليدي. طابع ذي وتنسيٍق بتماثٍل املقرتحة
إال مريض. بستمائة املحتجزين املرىض لعدد األقىص الحد د وتََحدَّ األجنحة. لتقسيم
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إذا سيحدث ماذا التكلفة: مسألة برصاحة طرح — املحنك املعماري — ساندريت أن
مشفيني إنشاء علينا أسيكون عقليٍّا؟ مريض ستمائة من أكثر قبول إىل منطقة اضطرت
فرنك، ٥٤٥٤٠٠٠ منهما كالٍّ سيكلف ذلك أن إال رسير؟ ستمائة عىل منهما كل يحتوي

فرنك. ٧٦٠٠٠٠٠ إال رسير ومائتا ألف بها واحدة مصحة إنشاء يتكلف لن بينما
«عىل التي الزنازين، قضية ساندريت املعماري طرح الواقعي، لتفكريه واستكماًال
بالطبع مكان.» كل يف إنشاؤها استمر — لها األطباء أشهر بعض انتقاد من الرغم
ولم ارتفاًعا)، أمتار و٣٫٥٥ ٢٫٨٠ × ٣٫٤٠) قبل ذي من اتساًعا أكثر الزنازين أصبحت
مصدًرا الزنزانة كون حول حجته ساندريت ويستكمل الدائمة. لإلقامة مخصصة تعد
يف هائج مريض وضع يكون ألْن ويقول: داخله، حبسه عند عقليٍّا املريض الستثارة
فالخيار النمو، عن تتوقف ال املشكلة الحقيقة يف املرىض؟ باقي الستثارة سببًا املهجع
شعبية، لها ليس للزنازين منطقة تخصيص بني وإنما ال، أم الزنازين استخدام بني ليس
أصبحت ذاتها زنزانة كلمة فإن حال، أي عىل منطقة. كل داخل زنازين وضع وبني

عزل. غرف فصاعًدا: اآلن من وتسمى مرفوضة،
العقلية، األمراض مصحات من جديد جيل اتجاه يف نسري أصبحنا يشء، كل ورغم
31.١٩٠٧ عام السني منطقة يف السابع املشفى إنشاء مرشوع مع بوضوح ظهرت
موزعون مريض ألفا قديم: مشًفى أي هدم مشاريع عكس عىل ضخًما، مرشوًعا كان
واحد طبيب بمعدل للرجال)، واثنتني للنساء (ثالث كربى طبية خدمات خمس عىل
االتجاه للمرشوع العامة الخطة وتؤكد العرشين. القرن بداية يف مريض، أربعمائة لكل
يف ببعض بعضها فحسب ربطها وليس املصحة داخل املختلفة املناطق لدمج الجديد
التصميمات يحاكي ظل للمرشوع اإلجمايل التصميم وأن خاصة منظم، مشهد إطار
الذي األبيض البيت غرار عىل — للمباني املركزي املحور تمديد وجرى املماثلة. التقليدية
دون — يتيحان منحدرين إضافة خالل من — ١٩٠٠ عام يف سنوات بضع قبل بُني
الجنسني». اختالط ملنع الجوانب كل من املرىض «مراقبة — مانع بجدار الجنسني فصل

عنه. غنى ال أمًرا كان الخارجي الجدار أن إال
تصميمها يختلف أجنحة ثمانية الكربى الخمس الخدمات من لكلٍّ وُخصصت
يحده ال ومشهد وأشجار مساحات تفصلها لها، املخصصة الطبية للفروق وفًقا املعماري
األريض، الدور يف مريًضا خمسني يضم الذي األول الجناح أنشئ أخرى. واجهات أو أسوار
االحتفاظ وتم العنرصين). هذين فصل (بعد املستمرة واملالحظة لالستقبال ص وُخصِّ
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اجتماعات وصالة للطعام صالة القسمني هذين من كلٌّ ويمتلك للداخلني. العزل بغرف
ويمكن مريًضا خمسني يضم الذي — الثاني الجناح تخصيص تم بينما استقبال، وقاعة
الذي الثالث، الجناح ويمتلك التمريض. لجهاز مقرٍّا — إليه طابق إضافة الرضورة عند
يعانون والذين الواعني العصبي بالوهن للمصابني ص ُخصِّ طابًقا مريًضا، ثالثني يضم
لخمسني ُمخصص الرابع والجناح بالهذيان. مصابني آخرين مرىض مع وجودهم من
العادية الحياة من يقرتب حرية أكثر «نظام يُتَّبَع وهناك النقاهة، مرحلة يف ممن مريًضا
أيًضا فيضم الخامس، الجناح أما الخروج». عىل املريض قدرة عىل بالحكم ويسمح
طابق وله والسادس، الهادئني. واملرىض العاملني من مريًضا خمسني عىل يحتوي طابًقا
قدرته وتصل مختلف. قسم يف كل بالخرف واملصابني الضعفاء املرىض يضم أريض،
تصنيف وضع عىل القدرة زادت املهاجع، عدد زاد كلما مريض. مائة إىل االستيعابية
— السابع الجناح ويختص والهياج). بالخرف للمصابني مهجع تخصيص (مثًال محدد
أماكن م تَُقسَّ أيًضا وفيه بالهياج. املصابني ِشبه باملرىض — طابق إضافة إمكانية مع
وأخريًا، املرىض». بني الهياج «عدوى انتقال تجنب بغية األقىص الحد إىل الليلية اإلقامة
حالة يف هم ممن كلهم مريًضا ستني ويضم وقسمان، طابق وبه الثامن الجناح يأتي
لم داخلية. بتقسيمات القيام للمهجع املجاورة الغرف من العديد وجود ويسمح هياج.
أيًضا بها يوجد جناح كل داخل للعزل غرف وإنما للزنازين، مركزية منطقة هناك يعد

مركزية. غري مياه ودورات للطعام قاعة
املخصص «املقدس» الفخم الجناح بالتخلصمن قرار اتخاذ الصعب من كان أنه إال
مشدد وفصل دقيق لنظام — االحتفاالت قاعة مثل مثله — خضع الذي باملياه، للعالج
للمرىض يصل لكي املصحة؛ مدخل من بالقرب االحتفاالت قاعة ُوضعت الجنسني. بني
دعيْت ما إذا حتى وأيًضا الجحيم»، بأبواب هي ليست املصحة «أبواب بأن اإليحاء الجدد

محظورة. مناطق إىل الدخول عليها يكون ال العائالت إحدى
املرشوع غرار عىل — السني يف السابعة املصحة هذه إنشاء يتم لم النهاية يف إذن
البؤس مدى ذلك يف نرى أن فيجب — ١٩٣٥ عام ولوزييه32 راينييه الطبيبان قدمه الذي
— تظل التي املعمارية املبادئ عن التخيل وليس األمر، لهذا املخصصة للميزانية األبدي
أنه ذلك عىل الدليل ويعد العقيل. النفس لطب امللموس األساس — يشء كل من الرغم عىل
املتعارضة املنترشة األجنحة ذات باملشفى-القرية خاصة جديدة نظرية صدور بمجرد
للنور ظهرت األخرية)؛ عن للنظر وجماًال تماثًال أكثر (وهي «املشفى-الثكنة» فكرة مع
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املقسمة املصحة وهي العرشين؛ القرن من والثالثينيات العرشينيات يف معمارية عقيدة
املراقبة عملية د يعقِّ مما وانتشارها؛ املباني تبعثر املصحة-القرية عىل فيُعاب مناطق. إىل
املقسمة املصحة يف النهاية. يف مركزيٍّا يظل الذي النظام دوائر كافة من ويطيل واإلدارة
املغلقة الخدمة تشكل التي الطبية املنطقة بني البداية يف التمييز يمكن مناطق، إىل
مخصص قسم قسمني: إىل املنطقة هذه وتنقسم .١٨٣٨ عام قانون ألحكام الخاضعة
أي بالرصع؛ واملرىض والخِرفني املزمنة للحاالت كمأًوى آخر وقسم وللتمريض، للعالج
(األمر منها امليئوس والحاالت للشفاء القابلة الحاالت بني الجذري الفصل هو الهدف إن
تختص فهي األوىل، عن تماًما وتختلف الثانية، املنطقة أما ذلك). قبل مرفوًضا كان الذي
العقول وضعاف األطفال و١٩٠٥): ١٨٩٣ لقوانني تخضع ال (التي املفتوحة بالخدمات
واملصابون املختلني غري النفسيون واملرىض الجنوني غري بالرصع واملصابون واملسنون
النفسية. لألمراض مصحة املنطقة هذه يف يُنشأ أن أيًضا املقرر من … العصبي بالوهن
صغرية مناطق مساحًة: أقل مناطق أيًضا توجد الكبريتني، املنطقتني هاتني جانب وإىل
اإلجرامية النزعات ذوي للمرىض أمنية خدمات طبيعيني، غري (أطفال الخاصة للخدمات
ومنطقة إلخ)، … حضانة دار (جراحة، امللحقة الطبية للخدمات ومناطق املنحرفني)، أو
بالطبع، إدارية ومنطقة األكواخ)، يف اإلقامة فكرة وانتهت املتوسطة، املنح (لذوي لإلقامة
منتجات صناعية، (ورش االقتصادية» الخدمات لتجميع خاصة «منطقة النهاية، ويف
هكتار ونصف ١١ هائًال: املساحة تخفيض كان العمال. مناطق من بالقرب زراعية)

أخرى. مرة األخرية الكلمة لها كانت امليزانية كفاية عدم إن أي مريض؛ مائة لكل
العقلية األمراض مصحة فكرة غلبة استمرت الثانية، العاملية الحرب ُقبيل الواقع، يف
تقريبًا. فرنسا أرجاء كافة يف — القديم املشفى السنني مر عىل أصبحت التي — املغلقة
مطلًقا منه االستفادة تتحقق لم الذي — واملعماري املؤسيس التقدم هذا كل أن ويبدو
املعروف؛ بمعناها املصحة لكونها الرشعية: من نوًعا مفارقة بصورة عليها أضفى قد —

إليها. نحتاج التي املصحة أي
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امللكية يوليو حكومة عهد يف املحافظة والصحافة الرسمية التقارير يف جاء كما
الذي — العقلية األمراض مصحة يف أخريًا عقليٍّا املرىض وجد الثانية، واإلمرباطورية
هو ذلك كان افتقدوها. طاملا التي الجيدة الرعايَة — النفيس الطب مؤسسو أراده طاملا
أحد ويكتب املصحة. تلك بها التي للبلد الزائرون يعدها كان التي املبهرة الحكايات عرص
رؤيتنا «وبمجرد وسالبيرتيري.»1 بيسرت مصحة من لكلٍّ طويلة بزيارات «قمنا الزائرين:
باقي انشغل وسيور، بأحزمة مربوطني كرايس عىل هناك املحتجزين األشخاص لبعض
الوضع هو ما نعلم بالفعل نكن لم وإذا مختلفة، بأعمال بالقيام تام هدوء يف املرىض
حرض وقد العادية.» الصناعية الورش إحدى داخل أننا العتقدنا البائسني لهؤالء النفيس
الرائع النظام «رأينا الطعام. قاعة يف والسكاكني َوك الشِّ ومعها الوجبات تقديم زائرنا
اتسمت املرق. ومعه أيًضا واللحم جيًدا الخبز كان القاعة.» عىل يخيم الذي والصمت
تغريت «كم الدافئة. واألغطية واملنظمة النظيفة والرسائر الرائعة، بالنظافة املهاجع
وأيًضا صباحية، وأعمال الطلق الهواء يف نزهات أيًضا هناك كانت األفضل!» إىل األوضاع
كان تدريجيٍّا.» املريض عقل يف الثابتة الفكرة «انمحت وهكذا املساء، يف وموسيقى أغاٍن
هناك تكون ما دائًما مرض أي ففي االستثنائية؛ الحاالت بعض عدا ما أكيًدا، الشفاء

… املبالغة عدم يجب ولكن معجزة. شفاؤها يتطلب مستعصية، حاالت
املستكينني — استثناء دون املرىض «جميع مقبوًال: أمًرا العالقات يف الحماس كان
والحرية واملساحة والشمس الطلق بالهواء يستمتعون كانوا — بالهياج واملصابني
ونظام عالجهم ومتطلبات هلوستهم طبيعة مع تتناسب والتي الحذر، يشوبها التي
ذويهم من زيارات ويتلقون عائالتهم يراسلون كانوا نفسها، الرشوط وتحت املؤسسة.
النظافة» عالية الطعام وقاعات املمتازة و«املهاجع والخرضة الفراغ وأصدقائهم.»
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باختصار كانت كلها بالعمل»؛ و«االنشغال املسلية الرتفيه ووسائل املفيدة واألعمال
الصورة هي هذه كانت العائلية؛ للحياة العادية لألحوال الكاملة املمكنة «الصورة

العقلية.»2 األمراض ملصحة الحقيقية
الدور يف الثقة كانت بالتأكيد تماًما. مغايًرا كان املصحة واقع أن يف شكوك هناك
تخيل إىل تدفع لدرجة راسخة عرش التاسع القرن منتصف يف العقيل للمشفى العالجي
ويبالغ بل العقلية)، األمراض ملصحة الحقيقية (الصورة الرقيقة املثالية الصور هذه مثل
هم «أين يتساءل: أنه لدرجة املشفى عن رضاه عن التعبري يف بهم املوثوق الزائرين أحد
كان كما للمصحة، العالية الجدران خلف بالفعل هناك كانوا املرىض أن إال املجانني؟»
العقيل الطب علم فيه بلغ الذي العرص العرشين، القرن بداية يف يوميٍّا مالحظتهم يمكن
أم يشفون كانوا إن الطبية، الناحية من كانوا من الحًقا وسنرى التقدم. يف أقىصرسعاته
العقلية املصحات كانت كيف رؤية اآلن ويكفي طويلة. لفرتات احتجازهم جرى ما إذا ال

اليومية. حياتها تنظم العرص ذلك يف

يتغري» ال وانتظام ثابت «نظام

من دقيقة أي ترك عدم فيجب الفراغ. هو العقلية األمراض مصحة يف الحقيقي الفزع
السيطرة يف الفرصة لجنونهم يرتك لكيال املرىض توجيه إذن فيجب للمصادفة، اليوم
نظام هناك يكون أن «يجب العقلية: األمراض أطباء جميع عليه يتفق الذي األمر عليهم.
مشدًدا يكون أن يجب االنتظام فهذا املصحة. أجهزة جميع داخل يتغري ال وانتظام ثابت
من فرتة لكل ويكون توقف. دون دائًما يسري ينطلق أن بمجرد الساعة؛ حركة مثل

وواجبات.»3 مهمة اليوم فرتات
والنصف السادسة ويف الصيف فصل خالل صباًحا السادسة يف االستيقاظ يكون
الحراس ويقوم أخرى). إىل مصحة من طفيف بشكل املواعيد (تختلف الشتاء فصل يف
باألمر ليس املرىض وإيقاظ العزل. وغرف املهاجع أبواب بفتح املمرضات والراهبات
يف وخدوش ممزقة فراش ولوازم مالبس الليلية: بالخسائر رسيع جرد عمل فيجب الهني؛
من التأكد يجب حيث القش)؛ (مرتبة القش» «اختبار إنه متسخة. ة وأِرسَّ واألشياء األثاث
الخروج عىل والكساىل العاجزين مساعدة يجب كما ة. األِرسَّ عىل واحدة قشة توجد ال أنه
إىل وسيَُحوَّلُوَن بالفعل مرىض هم فراشهم يف يزالون ال من أن من والتأكد الفراش، من
مالبسه جميع ارتداء عىل مريض كل مساعدة تتم متمردين. وليسوا التمريض، قسم
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ساعة نصف ص تُخصَّ األمر. هذا عىل الالئحة تشدد األحوال، جميع يف وحزم». «برقة
مراقبتهم يجب ولكن بمفردهم، ألحواض إىل يذهبون مرىض هناك الصباحية. للنظافة
وهنا باالستحمام. فقط يتظاهرون من الكتشاف وأيًضا شجارات، أو تدافع أي ملنع
القرن بداية منذ الداليل بالفعل ممرضني أصبحوا والذين الحراس، دور أهمية تكمن
الجيدة، الشخصية النظافة عىل — عنف دون — املريض إجبار عليهم فيتعني العرشين.
القاذورات ببعض االحتفاظ اعتادوا مرىض (فهناك واألذنني الفم منطقة: أي إغفال دون
أي عن البحث إغفال عدم ويجب التناسلية. واألعضاء والعيون السمعية) القناة داخل
ما وأيًضا قذرة، أيديهم كانت إن مرضاه هيئة من يعرف الجيد «فاملمرض طفيليات؛

نظيف.»4 وغري مهمل املمرض أن يعني فهذا التناسلية؛ وأعضائهم أصابعهم بني
باملياه والغرف املهاجع تنظيف يجري الطعام، صالة إىل املرىض اقتياد يتم وبينما
أوعية وتنظيف تفريغ وأيًضا لتجف، املبللة واملالبس املراتب ووضع القمامة وإخراج
مكان. كل يف املوجودة الكريهة الرائحة إزالة ومحاولة املراحيض وتطهري الثياب غسل
املالبس استهالك فإن ولذلك ممزقة؛ أو متسخة ليست املالبس أن من التأكد أيًضا يجب
«هناك عرش: التاسع القرن منتصف يف صدر تقرير ويذكر هائًال. يكون والبياضات
إىل يحتاجون وقد بل يوميٍّا، الداخلية واملالبس املالءات تغيري إىل يحتاجون مرىض
الفراش، فيكرسون كبرية: خسائر يف يتسبب من منهم ويوجد يوميٍّا. قميص من أكثر
الحائط.»5 عىل بطعامهم أو بها ويلقون ومالبسهم أحذيتهم ويمزقون الزجاج ويحطمون
هناك تكون أن يجب األقل «عىل خاصة: مراقبة وجود من بد ال املياه، دورات ويف
عند سيما وال خاصة، بصفة املراحيض لرتاقب ماريفيل) مستشفى عن (نتحدث حارسة
األحيان بعض يف جانبية أحداث تحدث قد اللحظة تلك يف ألنه املهجع؛ املرىضمن خروج
أال يجب وخيمة. عواقب لها ويكون املرىض بني شجارات أو مناقشات التكدس؛ أثناء
االنتحار محاوالت أيًضا هناك ألن املياه؛ دورات عن اليوم من وقت أي يف أحد يغفل
عىل فضالته أكل مثل الغريبة، املمارسات لبعض املرىض أحد يستسلم قد أو تحدث،

إلخ.»6 … املثال سبيل

بصوت يرددها حيث الطعام؛ قاعة داخل عادة وتُتىل اإلفطار، الصباحية الصالة تسبق
الصالة أن وكما النوم. قبل وأيًضا وجبة كل قبل وتتكرر الحراس، أو املرىض أحد عاٍل
الشأن هذا ويف والتناول. القداس صالة إىل بالنسبة أيًضا هكذا مفيدة، تعترب اليومية
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اتسمتا الثانية واإلمرباطورية امللكية يوليو فحكومة مختلفتني؛ فرتتني بني التفريق يجب
من كركيزة الصالة فالريه األطباء كبري أقر الفرتة هذه ويف الكاثوليكي، بالطابع تماًما
أصبحت حينما ولكن، يشء؟ لكل إجابة ذاتها يف هي أليست النفيس. الشفاء ركائز أهم
أن من الرغم وعىل — الكنيسة عىل الهجوم موجة وسادت علمانية الثالثة الجمهورية
محور الدين تعترب ظلت األغلب) عىل الديني الطابع (ذات الخاصة العقلية املصحات
يعد «لم العلمنة. اتجاه يف جدوى دون السري العامة املشايف حاولت — اليومية الحياة
العقلية األمراض مصحة داخل وكهنة كنيسة وجود يريدون الكبار األطباء من الكثري
تفاقم يف ضار أثر له يكون قد وخدام كنيسة وجود أن يف التفكري إال يسعنا وال […]
وأشكال صور إىل وتطورها دينيٍّا طابًعا تتخذ التي الواحدة بالفكرة الهوس حاالت

كاثوليكية.»7 دينية لسلطة تخضع تزال ال التي البالد يف خاصة غريبة،
عدمه، من الدينية املراسم حضور يف األطباء لكبري يرجع القرار فإن حال، أي عىل
املرىض ويُفَصل بل للجنسني، صارم فصل هناك يكون الكنيسة داخل بأنه العلم مع
يشتكي — للرقابة تخضع التي — خطاباتهم ويف الصالة. يف املشاركني باقي عن أنفسهم
من الديني الهذيان من نوع بأي إلصابتهم املحتجزين الراهبات أو الكهنة من العديد
املنطقة كاهن يأتي فعندما األقل. عىل والتناول القداس صالة حضور عىل قدرتهم عدم
كبري منهم حذره الذين املرىض مع التعامل عن يمتنع كان والعاملني، املرىض لزيارة

ديني. بهذيان مصابني لكونهم األطباء
تبًعا وأحيانًا باللبن، وقهوة خبز من يتكون منطقة كل يف يوزع الذي اإلفطار كان
مراقبة هناك تكون أن يجب أيًضا وهنا جبن. أو حساء يَُوزَّع كان املناطق أو لألوقات
وعىل اإلفطار، عىل لألكل الرافضني املرىض وإجبار مشاجرات أي منع يجب حيث يقظة؛
كما اآلخرين. نصيب عىل واالستيالء الطعام يف اإلفراط من الرشهني املرىض منع العكس
عدة املائدة أدوات َعد ثم الفراش، املالزمني إىل الطعام وإحضار العاجزين، إطعام يجب

سيئة. ألغراض تُستخدم لكيال مرات
موعد يكون الشتاء، يف والنصف السابعة أو الصيف، يف السابعة الساعة بحلول
عن «اإللهاء هو العمل هدف فإن النفسية، العالجية النظر وجهة من األساس، يف العمل.
من كابانيس ويجعل عنه). االبتعاد األقل عىل أو انتزاعه أو إبعاده (بمعنى الجنون»
من ترهيب من للتخوف داعي ال أن ويرى النفسية»، للطبيعة الحقيقي «املنظم العمل
سيبيون يشاطر الثوري، النهج لهذا النزوع ودون عليه.8 إجباره سبيل يف العمل يرفض
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املفرغة الحلقة تلك من يغري الدائم العمل «إن الرأي: العقلية األمراض أطباء باقي بينيل
الحفاظ بمفرده يستطيع ثم ومن النشاط، طريق عن التفاهم مهارات ويصلح لألفكار،

9«… عقليٍّا املرىض من مجموعة بني النظام عىل
حتى أيًضا: وثقيًال بل فقط عمًال عالجية لغاية العمل أصبح العقود، مر عىل ولكن
عن النظر وبغض العرشين). القرن من األول النصف يف فقط (ثماٍن يوميٍّا ساعات عرش
بهدف (وليس فعاًال نشاًطا املؤسسة داخل املرىضيمارسون معظم كان جنونهم، طبيعة
بدوام يعملون الذين املرىض نسبة كانت ،١٨٦٧ عام يف الحًقا). يتضح كما «شغلهم»
،١٨٩٣ عام يف للنساء. و٧٨٪ للرجال ٪٦٨ تبلغ بكاين سوفور بون مصحة يف كامل
املطبخ للخدمات: الثاني والثلث التنظيف، ألعمال ثلثها ُخصص عمل؛ يوم ألف ٦١ أُنِجز
الخارجيني املوظفني من لصيقة ملراقبة يخضع الذي — الثالث الثلث وانقسم والغسيل.
عالجية؛ ألهداف كان كله العمل هذا بأن التصديق يمكن وال واملزرعة. الورش بني ما —
من طنٍّا وعرشين ثمانية ١٩٢٦ عام يف تنتج كانت سوفور بون مزارع أو فمزرعة
طنٍّا وثمانني وخمسة الكرنب)، (مثل األخرى الخرضاوات من طنٍّا وسبعني البطاطس،
وثالثة اللبن، من لرت آالف وخمسة ومائة البيض، من دستة آالف وثالثة التفاح، من
املشفى إلطعام بالكاد إال يكفي يكن لم هذا كل الخنزير، لحم من طن ونصف طنٍّا عرش

مريًضا). ١٠٢٣ يضم والذي ،١٨٧٥ عام فرنسا مستوى عىل (الثالث الضخم
كبريًا عدًدا — مصحة ألي الالزمة — الخرضاء واملساحات الحدائق رعاية وتستلزم
املباني وترميم الصيانة وورش األحذية وإصالح الخبز أعمال تتطلب كما املرىض. من
وتقشري نظافة أعمال يف بكثرة يُستخدمَن فكنَّ املريضات، أما أشداء. ورجاًال جهًدا
الرتيكو ألعمال الورش يف يعملن كن وأحيانًا واألواني، املالبس وغسل الخرضاوات
تسع كان سالبيرتيري، مصحة يف ،١٨٥٣ عام يف والتطريز. والتفصيل املالبس وإصالح
مصنوعة: قطعة مليون نصف من يقرب ما ويُنتجن يعملن املريضات من باملائة وستون
ومفارش داخلية وتنورات ومناديل وجوارب داخلية ومالبس املجانني وسرتات قمصان
تكون لن العاملني، املرىض لهؤالء يُدفع ما قلة إىل بالنظر بأنه القول ويمكن إلخ. …
الحال هذه واستمرت الضخامة. بهذه عاملة أيدي عن التخيل عىل قادرة املصحة ميزانية
— االنخفاض يف التناسب هذا بدأ حينما — العرشين القرن من األوىل العقود حتى
للعيان. واضًحا «تسخريية» أعمال يف للمرىض املصحات استغالل أصبح أن بعد خاصة
«السليم باألمر هذا حيال عرش التاسع القرن يف سادت التي الشديدة الجرأة تكن فلم

سياسيٍّا».
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للغاية، قويٍّا العمل عىل لتحفيزهم املرىض عىل املصحة تمارسه الذي الضغط كان
يف الحريات بعض من الحرمان عديدة: لعقوبات يتعرض كان العمل يرفض من وألن
توقيع إىل األمر يصل وقد بل إضايف، نبيذ أو طعام أي أو التدخني من منعه أو التحرك،
عام يف مريضة أرسلته الذي االحتجاجي الخطاب هذا ويبدو عليه. حقيقية عقوبات
الجناح يف كنت «حينما فقط: واحد جانب من كان وإن الشأن هذا يف لنا مفيًدا ١٨٨٠
من يقرب ما أنجز وكنت البياضات، تصليح يف أعمل كنت أوكسري) مصحة (يف الثاني
وكنت الليل. أثناء تستخدم للرأس أغطية أيًضا أصنع وكنت يوميٍّا، جديدة ُمالءات ثالث
ولم واألقمشة، واملناشف الوسادات وأغطية النسائية القمصان تصليح يف أيًضا أعمل
عن املسئولة — … آر الراهبة جاءت الرابعة) املنطقة (يف خطأ. أي عميل يشوب يكن
أصعب من واحدة وهي املالءات، طي عن مسئولة ألصبح لتحرضني — الطي قسم
أقوم كنت حيث ساعات؛ سبع من يقرب ملا قدمي عىل واقفة تبقيني وكانت املهام،
يف للتصليح. أمررها أو بطيها أقوم ثم الكي آلة يف ألضعها مالءة مائتي حوايل بطي
يف أرغب أعد لم وإني قدمي، يف آالم من أعاني إني … آر للراهبة قلت أبريل، شهر
كاين يف سوفور بون مصحة إىل النقل (كان التصليح. قسم إىل فأعادتني املالءات. طي
إىل أربعني بني ما بها يعمل كبرية غرفة يف أجلس كنت جيًدا».) مستقرين جميًعا «كنا
الداخلية املالبس إصالح عىل أعمل وكنت … إم الراهبة إرشاف تحت شخًصا خمسني
قالت الفور. عىل رفضته إجباري العمل هذا أن شعرت أن بمجرد ولكني وقتي، لقضاء
بأني أجبتها بالهياج. املصابات عنرب إىل إرسايل فسيتم أرصرت إذا إنه … إم الراهبة يل
من مرتًا أربعني من يقرب ما بتطريز قمت وهناك ذهبت، وبالفعل هناك. إىل سأذهب
ترشح التي الخطابات هذه مثل يوجد ال لألسف، العمل.» صاحبة … إف للسيدة الدانتيل
يظل مراسالتهم، من اكتشافه يمكن ففيما نادًرا. إال هناك اليومية الحياة كانت كيف
عىل يأتون ما نادًرا وبالتايل وهذيانهم، الخاص عاَلِمهم حبييس العقلية األمراض مرىض

الواقعية. الحياة ذكر
قادًرا أصبح املريض أن يثبت حيث للخروج؛ محايًدا معياًرا العمل عىل القدرة كانت
بل ا، مهمٍّ عامًال يعد االجتماعي السلوك أن ثانية يثبت (مما املجتمع يف ثانية االندماج عىل
العمل عن العاجز الفقري املريض فإن العكس، وعىل «النفيس»). املقياس من أهمية وأكثر
١٨٤٨ عام يف األطباء كبري كتبه ما ذلك عىل والدليل خروجه، فرص تندر له الرافض أو
إنه املريض: «يقول بكاين: سوفور بون مصحة يف مريض بخصوص الخبث من بنوع
املحافظ.» وظيفة سيما وال وظيفة، أي ويطلب بل للعمل، تام استعداد عىل وإنه ُشفي
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العمل، عىل القادرون املرىض هم من سواه، وليس األطباء، كبري يحدد األساس، يف
العمل بدء قبل يوميٍّا الطبيب زيارة تكون نظريٍّا، تماًما. يختلفان والواقع الحقيقة أن إال
مقابل تتم كانت الزيارات هذه أن عىل أجمعت الشهادات جميع أن إال املصحة، داخل
كبري كان وجد، إن املساعد والطبيب معه واملتدربني املراقبني كبري وبمصاحبة مايل. مبلغ
تحقيقه يف كامب دي ماكسيم يروي وكما الجدار. بطول ني املصطفِّ باملرىض يمر األطباء
العقلية10 األمراض مصحات وضع بإسهاب فيه درس والذي — باريس حول املوسع
الطبيب يقولون: فكانوا لنا؛ يلقنوه يتغري ال تعبري معتادة، كلمة لديهم املرىض «فإن —
لم ألنه آخر؛ يشء فعل بمقدوره يكن لم بالفعل، يمر الطبيب كان سيمر. الطبيب يمر،
يف عقلية أمراٍض طبيِب كل بأن حساباته كامب دي ويجري التوقف.» يف الحق له يكن
الالئحة أن حني ويف لزيارته، مريًضا وستون وواحد مائتان لديه يكون السني منطقة
تكون أن من بد ال الزيارة تلك أن تحدد ١٨٥٧ مارس من العرشين بتاريخ الداخلية
يف اإلهمال. لهذا أسفهم يبدون من أكثر هم أنفسهم األطباء فإن الواقع، ويف يومية.
أم العاديني املرىض وكرامة مصافَّ عقليٍّا املرىض رفع «أنريد أحدهم: كتب ،١٩٠٥ عام
أن الطبيب هذا وينعى أطباء!» إىل حاجة يف املرىض «فإن بنعم، اإلجابة كانت إذا ال؟»11
تقديم عليه يكون (حيث الجدد باملرىض إال يعتني ال — للظروف نظًرا — األطباء كبري
عقيل مرض بأي املرىض تارًكا الحادة، وبالحاالت باملصحة) لقبولهم إجبارية شهادات
يمكن ال بأنه ذاته إقناع إىل األمر به يصل قد محسوسة، غري بطريقة «وبالتايل، مزمن.
خطتها التي الكلمات هي رهيبة ُشفي.» قد منهم أيٍّا يرى ال ألنه املرىض؛ هؤالء شفاء
من لديهم مما الرغم عىل ولكن مستًوى، أعىل عىل علماء «لدينا كامب: دي ماكسيم ريشة
يشء.» أخطر هو وهذا قدراتهم، من واثقني غري يَبدون ثم ومن اإليمان، ينقصهم علم،
برسعة — يبدو ما عىل — «يمر» األطباء كبري كان العرشين، القرن منتصف يف
املعاطف ذوو «الرجال كتاب ومؤلف طبيب — سوبريان أندريه تمكن ولقد شديدة.
آن سانت ملصحة طويلة زيارة إجراء من — عرصه يف الكتب أشهر أحد البيضاء»،
أُنشئ الذي الشهري املتخصص التمريض قسم الخصوص وجه وعىل النفسية، لألمراض
عقيل» بمرض إصابتهم يف املشتبه «األفراد تودع الرشطة كانت حيث ١٨٧٢؛ عام يف
تتسم قد رواية12 إىل الجولة هذه سوبريان الدكتور ل حوَّ ولقد للمالحظة. إلخضاعهم
داخل الحياة لهذه تقدمه الذي الوصف يف قيمتها تكمن ولكن الشحوب، ببعض حبكتها
موعد يحل ثم زنازين، يف بالطبع املرىض يوضع املتخصص، التمريض قسم يف املصحة.
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صوت «يدوِّي املمرضني. من واثنني املراقبني وكبري مساعده بصحبة األطباء كبري زيارة
للمريض ليس سؤاله موجه الجديد؟» ما الحال؟ «كيف سؤال: يُسمع ثم األقفال، فتح
املتدرب، الطبيب وتقرير الحارس لرد املخصص الوقت انقضاء وبعد للحارس. وإنما

الرسيع.» املعدل بهذا الزيارة وتُستَكَمل واألقفال. الباب غلق صوت يُسمع
ويَليهم العادي، النظام يف للمرىض املخصصة الطاوالت» «خدمة تبدأ الظهرية، يف
درجات، خمس بكاين سوفور بون مصحة تضم العليا». «الطبقات أبناء من النزالء
وفًقا اإلقامة تكلفة فتَُقدَّر األَُخر، األربع أما املنطقة. بمرىض الخامسة الدرجة وتختص
لنزالء الطعام ويُقدَّم متنوعة. طعام وقوائم مريح إقامة ومكان للخدمة طاقم لوجود
الوجبات املرىض يتناول وال «أجنحتهم». يف بل حجراتهم، يف والثانية األوىل الدرجتني
إىل بالنسبة بالوفرة.» مائدتهم تتسم «وأيًضا الثالثة. الدرجة من ابتداء إال جماعيٍّا
وسنهتم مبالغة.» أو تكلف دون ولكن أيًضا وفرية وجباتهم «تكون الرابعة، الدرجة
الخامسة. الدرجة مرىض يأكل أن املفرتض من كان ماذا أو يأكل كان ماذا بدراسة
تكون (والتي والكميات الطعام قوائم شديدة بدقة ١٨٥٧ لعام الداخلية الالئحة وتحدد
خاصة كافية، الوجبات تبدو نظريٍّا، األيام). باقي ودسمة والسبت، الجمعة أيام قليلة
طبقان يُقدم الظهرية، يف املصحة: خارج العاملة الطبقات تأكله كانت ما مع باملقارنة
لحم مرق أو حساء املساء، ويف جبن؛ أو بيض أو خرضاوات واآلخر لحم به أحدهما
أو الطازجة الخرضاوات من طبٌق وأيًضا يوميٍّا)، اللحم من جراًما ٢٥٠ يعادل ما (يُقدم
يوميٍّا) جرام ٦٠٠ يعادل (ما الخبز يُقدَّم واملساء، الظهرية وجبتي مدار وعىل املجففة.
للعاملني لرت ٠٫٢٥ بنسبة الجرعات زيادة ويمكن يوميٍّا، لرت ٠٫٦٠ يعادل (ما والنبيذ
نظام يف سائدين واللحم الخبز ظل القديم، النظام حكم مدة وطوال الجنسني). من
(يف مفاجئة تكون قد بكميات يُقدم كان الذي النبيذ إىل بالنسبة كذلك واألمر التغذية.
تفسري ويمكن بهم). الخاص النبيذ إحضار للنزالء يمكن كان للكروم، املنتجة البالد
االحتجاز أسباب أهم أحد يعد الخمور إدمان أن من الرغم عىل — الشديد التساهل هذا
بني واضح فرق هناك كان العرص ذلك يف بأنه — العقلية األمراض مصحات داخل
يف التفاح وخمر الجعة إليه ينضم (وقد صحي» «مرشوب أو للطاقة» «كمرشوب النبيذ
«املرشوبات وبني القوة؛ من املزيد العقلية األمراض ملرىض يَمنح الذي املناطق) بعض
النصف يف إال الخطرية املسألة هذه تَُفنَّد لم بأرضارها. تُعرف التي (القوية) الكحولية»
اآلبار) من تأتي (التي ذاتها املياه أن ننىس أال يجب ولكن العرشين. القرن من الثاني

والكولريا. التيفويد تنقل لكونها خطريًا مرشوبًا حينها كانت
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بالفعل تقدم كانت بالجرام املحددة الوجبات هذه كانت إذا عما السؤال اآلن يبقى
الحظنا إذا عادة «كنا األمر: هذا إزاء واضًحا تشكًكا العموميون املفتشون يُظهر للمرىض.
يُجيبوننا كانوا للمرىض، املقدمة اللحم كمية كفاية عدم — التفتيشية جوالتنا خالل —
بعضها. يلقون أو يرتكون فهم ولذلك يكفي؛ مما أكثر عىل يحصلون ربما املرىض بأن
ومتبًال ومطهيٍّا جيدة نوعية من اللحم كان إذا هذا يحدث ما نادًرا الواقع، يف ولكن
تتم التي «االستقطاعات» أو الرشاء يف سواء نفسها اإلرساف مسألة (إنها جيًدا.»13
النزالء املرىض مائدة من يتبقى ما أن أخرى تفتيشية جولة وتنعي املطبخ.) داخل
الطعام وصالة املطبخ بني املسافة طول يكون ما عادة أنه كما الفقراء. للمرىض يُقدَّم
هذا من املرىض بعض بالفعل اشتكى ولقد دافئًا. وليس فاتًرا الطعام تناول يف سببًا
ولكن يصل، منها بعض بالتأكيد هناك بالطبع. للرقابة الخاضعة مراسالتهم يف األمر
مدى خاص بشكل املرىض يروي وفيها اإلشارة. سبقت كما للغاية ضئيلة نسبتها تكون
حياتهم حول يروونها التي التفاصيل هي الجزء هذا يف يهم ما ولكن احتجازهم، تعسف
وخمسني سبعة ملدة احتجازه جرى — أحدهم يصف وبالتايل، املصحة. داخل اليومية
بالفعل (هناك مريض غريَ باعتباره قرار اتخاذ قبل شارنتون مصحة يف ١٩٠٢ عام يوًما
يف نجلس ما «دائًما املؤسسة: يَِصُم الذي املعتاد» «العار — النوع) هذا من حاالت
كانت الخانق. الهواء تمأل كريهة رائحة املطبخ من تفوح حيث الكئيبة، الطعام صالة
أن أتمنى كنت كم للقرف! يا محروق. طعام وبقايا الغسيل تشبه وقوية سيئة رائحة
صغرية أطباق هيئة عىل بشعة أواٍن يف الطعام ويُقدم أطباق، توجد ال […] منها أهرب
مائل أبيض سائل يف تسبح سوداء كتلة أمامي أرى كنت عمالقة. أطراف لها مستديرة
كانت آخر، طبق ويف الحريق. داهمه أن بعد الصدقة» «بازار أنقاض يشبه لالخرضار،
وكانت الصيديل. أواني بمحتويات ذكرتني متالصقة، رشائط هيئة عىل مكرونة توجد
ميض بعد إال تناولها يف أبدأ لم التي البشعة؛ األشياء هذه جانب إىل خبز قطعة هناك
وقرشته الصمغ يشبه الذي ولبابه الخبز ملضغ جهًدا أبذل كنت أنني إال الوقت. بعض
بالخل املمزوج الحرب يشبه طعم لها نبيذ زجاجة من رشفة واحتسيت كالجلد. املطاطية
الثور لحم بني التمييز املستحيل فمن وصفه، يصعب مذاق وله قاسيًا اللحم كان […]
أبيض بخليط مغطاة تكون اللزجة والعظام األعصاب من القطع فهذه والعجل. والضأن
ما عادة التي الخرضاوات، وحتى التقزز. يثري وطعم ومظهر رائحة ذي غامض بني أو
كمثرى ثمرة هناك يكون األسبوع، يف مرتني لزجة. بمياه مبللة تأتي فإنها فاسدة، تكون
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القوائم من الوصف هذا يقرتب أن املستحيل من التحلية.»14 سبيل عىل فاسدة تفاح أو
املكتوبة. الرسمية

عدد هناك يكون بالطبع، … الطعام لصالة العام الجو االعتبار يف نأخذ أن ويجب
املرىض إىل باإلضافة حصصهم. يأكلون وال رهيبة فوىض يف يتسببون الذين املرىض من
إرغامهم يجب وبالتايل املضغ، عىل القادرين غري بالشلل املصابني أو الهياج شديدي
املقابل، ويف بصعوبة. حتى ولو املهروس الطعام أو واملرق الحساء أو اللبن رشب عىل
لدرجة واحدة مرة يبلعونه فنجدهم طعامهم، أحد يرسق أن من الرشهون املرىض يخىش
محنية عصا للحارس يكون أن املعتاد من فإنه ولذلك، االختناق؛ عىل يقاربون تجعلهم
األمر هذا يستدعي ولكن مريض. أي لدى التنفس يسد الذي الطعام إخراج له تسهل
بعض يرفض بينما املميتة. الحوادث هذه بعض وقوع يكثر ولذلك رسيعة؛ مالحظة
بالفعل، موتى أنهم بعضهم العتقاد وإما مسمم، أنه العتقادهم إما الطعام، املرىضتناول
املعدة، إنهاك أو األمعاء بانسداد بالحواس املتعلق بالهذيان املصابني بعض إلصابة وإما
إىل ورفعها بامللعقة اإلمساك عن تعجزهم الوهن من حالة يف املرىض بعض جانب إىل
التغذية نقص بسبب منهم الكثري يموت ولذلك خطر؛ يف حياتهم تكون ثم ومن فمهم.

املراقبة. من الرغم عىل
وتهديدات توسالت من الطعام: تناول عىل لحملهم تستخدم الوسائل كل أن إال
تستخدم كانت عرش، التاسع القرن منتصف يف النهاية. يف القوة استخدام وحتى
اللجام. يشبه ما بواسطة الفكني لفتح القوة استخدام لتجنب «الزجاجة-املكممة»
الرأس خلف وتُثبت بقوة اللسان تثبت خشبية أداة عن عبارة هذه و«الزجاجة-املكممة
الخلف إىل رأسه إرجاع ويتم مغلق، مغطس يف عقليٍّا املريض يوضع املطاط.» من بلجام
داخل فيض سلك يَُمرر مبارشة، الرشب املريض رفض «وإذا «الزجاجة-املكممة»، لربط
عىل مجربًا املريض ليصبح األنف يُسد ثم اللهاة، إىل السائل وصول يتيح الزجاجة
وطبيب الشهري البارييس املشفى مدير — بالنش الدكتور وينتقد إرادته.»15 رغم البلع
تقرير يعيب كما «الوحشيَة»،16 املمارساِت هذه بقسوٍة — املعروف العقلية األمراض
سن تُنَزع — نادرة كانت وإن حتى — الحاالت بعض يف أنه جانبه من ١٨٧٤ عام
يسعنا ال وحشية وسيلة «إنها َفِمهم: داخل املسبار بدخول للسماح للمرىض أكثر أو
يف عليها املتفق الوسيلة هو البلعومي املسبار أصبح ما رسعان ولكن، عليها.» املوافقة
ويف الحنجرة، فتحة وحتى األنفي التجويف طريق عن إدخاله يجري فكان مكان. كل
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فقط الطعام تناول يقبلون الذين املرىض من العديد وهناك املعدة. حتى األحيان بعض
املياه دورة إىل مبارشة التوجه ثم األكل، من يمنعه ما هناك فليس املسبار، من خوًفا
األمر هذا أثر الحًقا وسنرى يأكل، فلن يأكل أن يريد ال من النهاية، يف أكله. ما كل ليتقيأ

الوفيات. نسبة عىل
الواحدة الساعة بحلول ونصف. ساعة ذلك تعقب التي والرتفيه الراحة فرتة تدوم
املرىض من النزالء ويستعد والتنظيف، الغسيل بضوضاء املصحة تعج بينما والنصف،
ورش إىل العاملون املرىض يتوجه االجتماعية، ولأللعاب الحدائق يف للتنزه األغنياء
(غرفة املشرتكة القاعة إىل يعودون فإنهم العمل، عن العاجزون املرىض أما عملهم.
جهاز بها التي الوحيدة الغرفة هي كانت قديًما ألنها كذلك وسميت القديمة؛ التدفئة
غضون ويف […] يوميٍّا ساعة عرشة اثنتي ملدة رجًال ثالثون هناك «يمكث للتدفئة).
وآلة وقوائم ألوان علب من الرسية أدواتهم جميَع الطاولة عىل معي من أخرج لحظات،
الثقاب؛ أعواد باستخدام لنا مسموًحا يكن لم ألنه ونظًرا العمل. يف وبدءوا السجائر، لف
البُْله، به أحاط الفور وعىل السجائر. إشعال من لنتمكن اليوم طوال غاز قنديل يوَقد كان
بورقة املكتب نشافة تغطية مثل األهمية، يف غاية بأعمال للقيام الغراء يذيبون وأخذوا
للسبب الثانية الورقة عىل وأخرى تتسخ، لئال فوقها أخرى ورقة لصق طريق عن نظيفة
آخرون ومىض التربيد. جهاز فوق السجائر أعقاب برصِّ آخرون انشغل بينما لنفسه.

األطفال.»17 جرائد بعض يف هدوء يف يتشاركون
املساء وجبة موعد معلنة الشتاء يف الخامسة أو الصيف يف السادسة الساعة تدق
وتتلوها الصباحية. الوجبة مراسم كافة فيها تتكرر والتي — املصحات جميع مثل —
— املساملون املرىض يخرج حيث النسبي؛ السالم وقت هو هذا ويكون أطول. اسرتاحة
القمار يُحظر بينما الدومينو. أو الشطرنج أو الورق للعب — املهجع إىل التوجه قبل
إشعال يمكن الرجال، لدى الحراس. مع اللعب يُمنع أنه جانب إىل بتاتًا، كافة بأنواعه
والقداحة الثقاب ألن يشعلهما؛ من هو الحارس يكون الواقع (يف السيجارة أو الغليون
املرىض أما الرتيكو. أو التطريز يف النساء تعمل بينما تماًما). املحظورة األشياء من
بنوع عندهم الرتفيه وسائل تتميز كما القراءة. فيمارسون — ثقافة األكثر — األغنياء
بداياتها من — شارنتون مصحة تفتخر وبيانو. للبلياردو طاولة فيمتلكون الرقي، من
ما أبعد يبدو — الشهادات بعض وصف حد عىل — املكان أن إال مكتبتها. بروعة —
قد بينما ويصيحون، بل عاٍل، بصوت املرىض من العديد يقرأ حيث السكون؛ عن يكون

والكتب. بالكرايس ُملِقني آخرون يتشاجر
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املرىض يكون أن يجب الشتاء، يف السابعة أو الصيف يف الثامنة الساعة وبحلول
اليوم. يف األخري الحدث هذا يف الرشوع قبل قصرية صالة وتتىل الفراش. يف جميعهم
إىل مرضاهم خلود من «التأكد عليهم يتعني الذين للحراس صعبًا وقتًا األمر هذا ويعد
حفظها مكان وإغالق املالبس عىل التفتيش فيجري اإلمكان.» قدر وهدوء بلياقة النوم
واألبواب النوافذ تُغَلق كما النوم). مالبس ارتداء أثناء الهروب الصعب (فمن باملفتاح
كل يف الحديدي الفراش انتشار فقبل جدًال؛ يُحدث يزال ال الفراش مفهوم أن إال بعناية.
الحقيقي باملعنى املريض يحتجز وكان السائد، هو املقوَّى الخشبي الرسير كان مكان،
الخزانات من نوع إىل ة األرسَّ هذه الخاصة املصحات بعض حولت املقابل، يف للكلمة.
داخل ة األرسَّ من ملزيد مكانًا ترتك فهي وبالتايل الليل، طوال بمفتاح تغلق التي الشفافة
الستائر نظام مثل مثله املفتشني، من باإلجماع هجوًما القى النظام هذا أن إال املهجع.

صعوبة». أكثر املراقبة ويجعل الهواء تجديد «يمنع كان الذي
يف باكتشافاتهم للتعريف ويسعون املهارة، يف العقلية األمراض أطباء يتنافس
لفراش تخيًال سالبيرتيري بمصحة ليلو الطبيب وضع ولقد املختلفة. الطبية الدوريات
نزع ويمكن الجرن)، (يشبه العمق شديد معدنيٍّا فراًشا فكان الرصع. ملرىض مخصص
عليه «وتوضع بسهولة. إدخاله أو املريض إلخراج القدمني وجانب الرأس جانب وتركيب
دون تصيبهم قد التي النوبات أعتى أثناء فيه املرىض ترك ويمكن سميكة، وسادات
الكثري ُخصصت فلقد النوم، عىل الخِرفني بإجبار يتعلق فيما أما عليهم.»18 خطر أدنى
يؤدي بأخاديد قاُعه يمتلئ رسير استُخِدم األحيان، غالبية ويف الصدد. لهذا املؤلفات من
القاع يكون املجمل، يف الزنك. من درج داخل إىل البول بخروج يسمح ثقب إىل منحناها
يساعد وال املريض».19 يجرح لئال الخشن القش من «وليس الرقيق، القش من مصنوًعا

بالطبع. التبول مشكلة حل عىل إال النظام هذا
توجد «ال للتمريض: املخصصة عدا ما للتدفئة، نظاًما املهاجع معظم تمتلك ال
أال اإلمكان قدر ويجب مئوية، درجة عرشة الست أو عرشة الخمس لتجاوز رضورة
تذكِّر التي — اللوائح وتشهد مئوية.»20 درجة عرشة اثنتي عن الحرارة مؤرش يهبط
نظام بغياب — وخطورته أرضاره بسبب للربد يتعرضوا أال يجب املرىض بأن الحراس
أحد شقيقة نجد ،١٩١٧ عام يف الوقت. ذلك يف الفرنسيني غالبية لدى املوجود التدفئة
أخيها منح عىل ملوافقته املدير بشدة تشكر بكاين سوفور بون بمصحة األغنياء املرىض
التدفئة أجهزة وتخضع فرنك. مائة زيادة مقابل يف الشتاء، فصل طوال أة مدفَّ غرفة

356



املصحة جدران

مصحة عن األخاذة فريج دانييل رسوم وتوضح مشددة. لحراسة — وجدت إن —
ال املصحة، وداخل ضخمة. ساخنة بشبكات محاطة كانت األجهزة هذه أن سالبيرتيري
املريضات إحدى نجحت فيلجويف، بمصحة ،١٩٠٠ عام «ففي مستبعدة؛ املأساة تكون
فاحرتقت املشتعل، الضخم القدر عىل النوم بمالبس لتجلس وذهبت الشبكة، باب فتح يف

حية.»21
والشهري األسبوعي العمل بجدول وأيًضا شديًدا، اليومي بالتوقيت االلتزام كان
أكتوبر. من عرش الخامس يف والشتاء مايو، من عرش الخامس يف الصيف يبدأ والسنوي.
بأي املساس يتم أن دون املصحة جدران أمام وثورات حروب تندلع أن املمكن من كان
العقول. لفوىض عالج أول هو والوقت األمور فانتظام بالداخل. اليومية الحياة يف يشء
السبوت وأيام أظافرهم. وتقليم املرىض وشعور لَحى حالقة موعد يحني جمعة، يوم كل
األزياء تسهل األحد. يوم ومالبس األسبوع بياضات لتوزيع تُخصص األعياد، وليايل
مصحة من يختلف الذي املميز الرأس غطاء بفضل املراقبة، عملية للمرىض املوحدة
ويف قماش. قطعة أو طاقية وهناك للرأس، منديل أو قبعة عن عبارة هنا يكون ألخرى.
مريض يد يف — تتحول قد التي الخشبية القباقيب من بدًال أحذية ارتداء يتم األقدام،

خطري. سالح إىل — مهتاج عقليٍّا
يُمنع بالطبع ولكن مراسالتهم، بكتابة أسبوعني، كل السبت يوم للمرىض، يسمح
هذيانهم إخراج يف يسرتسلوا لكيال اليوم؛ هذا حضور من الكتابة بهوس املصابون
صعوبة، دون املراسالت هذه كل الرسائل عىل الرقابة جهة وتستعيد الورق. عىل الطويل
قلق يف تتسبب لكيال بها؛ مرصح غري مراسالت أي عىل قاسية مراقبة تمارس كما
خطابًا تستقبل حينما سيما وال األحيان، بعض يف ضارٍّا تدخلها يكون التي العائالت
الرسعة. وجه عىل املصحة من إلحضاره ويدعوهم شفاءه فيه يدعي مريضها من رسيٍّا
إىل الطرود عىل التفتيش جهة تشري مثلما رسي، بريد أي دخول الرقابة تمنع الواقع، يف

الزيارات. أثناء بانتظام العائالت بها تقوم للتهريب حركة وجود
من نوع هناك «كان املريض: عىل كارثي أثر العائلية للزيارات تكون ما عادة
ذهول بحالة السيدة أصيبت أرستها، بها قامت تطفلية زيارة عقب أنه إال التحسن،
وأصابها بل بنفسها، تعتني تعد فلم منها. إخراجها يشء يستطع لم وصْمت والمباالة
الزيارات هذه تُسبب األغلب ويف .(١٨٦٣ عام — سوفور بون (مصحة الخرف» من نوع
وتتم الحدود. أضيق يف إال األطباء كبري بها يَسمح ال ولذلك للمريض؛ االهتياج من نوًعا
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إرشاف وتحت الجيد املناخ ذات الفصول خالل الحدائق يف أو االستقبال بهو يف فقط
املريض. عىل اضطراب أثر أي ظهور فور تتوقف أن ويجب الحراس. أحد

باألحرى فقط) العائلة نطاق (داخل الخروج ترصيحات تُعطى نفسه، النهج وعىل
الحصول أجل من — ويجب العرشين. القرن بداية يف إال أبًدا تُتَْح ولم شديد، بتضييق
الخروج. مرحلة ومن الشفاء من بالفعل قريبًا املريض يكون أن — امليزة هذه مثل عىل
يجرب مما واحد؛ يوم عىل األحيان بعض يف وتقترص بل للغاية، وجيزة مدتها وتكون
فتكون األطول، الخروج تصاريح أما الليل. حلول قبل املصحة إىل العودة عىل املريض
أحد يكون أن يجب األحوال، جميع ويف املريض. بخروج الترصيح قبل تجارب هناك
«سيادة إلزاًما: الوثائق أكثر أحد الخروج ترصيح ويعد للمريض، ضامنًا العائلة أفراد
معنا، اليوم لقضاء اليوم — س. السيد — زوجتي والد بإخراج التكرم أرجو املدير،
ذات يف بإرجاعه أتعهد كما تجاهه. مسئولية أي من املصحة وأخيل بمراقبته، وأتعهد
موجهة كاملة إشارة يكتب ما عادة البطاقة ظهر عىل مساءً.» السادسة الساعة قبل اليوم
والشعر، العيون ولون الطول، العمر، املريضتوضح: هروب حالة يف الرشطة إىل بوضوح
عمل أحذية جيدة، حالة يف ولكن قديم أزرق وبنطلون قديم، رمادي «معطف واملالبس:
هو القبعة ارتداء يكون (باملصادفة القش من وقبعة الجلد من للساق وواقيات بأربطة

األحد).» يوم عالمة
وال بل الحدود، أضيق يف إال فقط) (العائلة الخارج مع املريض اتصاالت تكون ال
العالم مع عالقات أي من ممنوًعا نفسه يجد أن ملريض فيمكن كبريًا: أمًرا له ا حقٍّ تشكل
كوكب سحرية، كلمة هو الخارجي» و«العالم ولعقود. بل ألعوام، أو لشهور الخارجي

العقلية. األمراض مصحة جدران بني يقيمون من إىل بالنسبة بعيد

عقليٍّا للمريضات راقصة حفلة

ألعياد بعيد كصًدى يبدو قد وفيما املصحة، يف اليومية للحياة الصارم النظام خالف عىل
من كنوع تبدو عقليٍّا للمريضات راقصة حفلة إقامة كان الوسطى، العصور يف املجانني
بعض لنا وتبني االحتفال. محور هو الجنون يكون حيث النفس؛ عن الرسيايل الرتويح
املصابات للمريضات املقام «الحفل عرش التاسع القرن ثمانينيات نهاية من الرسومات
بهسترييا مصابة كبرية مريضة تظهر إحداها، ويف سالبيرتيري». مصحة يف بالهسترييا
التنكري. الحفل عرض بقوة وتفتتح الكبرية الطبلة عصا يشبه بما تلوح وهي شديدة
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تقف الخلفية، ويف والنظام. البهجة من جو يف الحفلة بداية تظهر آخر، رسم ويف
األبيض بزيهم األطباء جانب إىل القاعة، لريقبن البيضاء ومالبسهن بقبعاتهن الحارسات
يف مريضة تصطحبان حارستني بصعوبة، نلحظ، اليمني عىل املقدمة، ويف سرتاتهم. فوق

إليهما. رضباتها بتسديد مكتفية متماسكة ظلت وإن شديد، هياج حالة
ليس األمر أن إال عليها، متعارف تصويرية للوحات موضوًعا يكون قد هذا كل
دعوى مذكرة انتقدته شارنتون بمصحة للمرىض حفل أقيم ،١٨١٢ عام ففي كذلك.
فإنه خميس، كل يعقد الذي الحفل إىل بالنسبة «أما بشدة:22 الوقت ذلك يف قضائية
إضعاف فيها يجب التي — املصحة ففي […] يشء يضاهيها ال املبالغة من رضب
الجنسني بني بالجمع إذكائها عن هناك من يتورع ال — املرض سببت التي األهواء
بالرقص يقمن ومن إلخ! … املختلفة واألوضاع والتالمس والرقص املوسيقى تأثري وتحت
والهوس بالهيسرتيا املريضات وخاصة العصبية الناحية من استثارة األكثر النساء هن
شارنتون يجمع الواحد، الجنس ألفراد سالبيرتيري يف املقام الحفل العكس عىل الجنيس!»
الحفالت هذه أن املصحة مدير يذكر ،١٩٠٠ عام يف والنساء. الرجال بني باستخفاف
للراقصات الشديد التنسيق ومن الرائع الزي من الغريب «سيصدم فيقول: استمرت قد
بالشكل يشء كل يدور مفاجئة، نوبات إىل ترجع نادرة حاالت وباستثناء والفرسان.
البيانو عىل سيدة «تجلس نفسها: املثالية النظرة بتلك األمر الجميع يرى ال األمثل.»23
عدد أخذ بينما البولكا، رقصة وتعزف «شاب»، تلغراف تشبه بطريقة أصابعها تحرك
كونه من أكثر للشفقة مثريًا مشهًدا فكان […] واحدة بوترية يدورون املخبولني من قليل
ويف رهيبة، بصورة يقفزون الفالس يرقصون ممن بعض يظل كئيبًا. حفًال كان حفًال،
اليسار إىل اليمني من آخر يحرك بينما تعًسا. صوتًا محدثًا أحدهما فكَّا يرتطم لفة، كل
غزلية تكون وقد بل رقيقة، عبارات «المرأته» الوقت ذات يف موجًها التائهتني، عينيه
كئيب. بجو القاعة تكتيس الرديئة، الغاز لقناديل الباهت املرتعش الضوء وعىل […]
حني يف بالحفل. استمتاعه ازداد املريض، عقل اضطراب ازداد كلما أنه الحظت ولقد
الكآبة من حالة — القاعة يف عدًدا األكثر وهم — السلمي بالخرف املصابني عىل تستحوذ
وكأنهن صفني يف جالسات صمت، يف املريضات غالبية وتمكث رؤيتها. النفس عىل تشق
فيبدو يرقصن من أما كالصلوات. بعبارات خافت بصوت بعضهن تتمتم قد قداس. يف

املقلق.»24 بوضعهن شكلهن ويوحي التيه، عليهن
«مرة سالبيرتيري: بمصحة للمريضات حفًال اآلخر هو كامب دي ماكسيم ويتذكر
كل وتنكرت املالبس، متجر له ُفتح حيث عقليٍّا، للمريضات تنكريٍّا حفًال حرضت أخرى
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النساء جنون يكون ما عادة مهرجة. أو حليب بائعة أو ماركيزة زي يف ذوقها عىل منهن
ظل يف حتى يفكرون انغالًقا، أو عنًفا أكثر يصبحون الذين الرجال، جنون من إثارة أكثر
تتحدث دورها، يف تبالغ منهن فالواحدة انفتاًحا األكثر وهن النساء، أما عقلهم. غياب
جنونها. وأرسار خبايا كل أبواب األوىل الوهلة منذ تفتح وكأنها قصًصا، وتروي وتومئ
فرط من بوضوح تعاني وتجيء تذهب كانت حدباء؛ لعجوز رؤيتي الليلة تلك يف وأذكر
النحيفتني يديها وتمد هناك، كانوا ثالثة أو رجلني حول تحوم فكانت الجنيس، النشاط
إحداهن كانت املريضات، باقي مع يرام ما عىل يسري األمر كان يائس. بتعبري ناحيتهم
بنظام املريضات مع الخدمة عىل القائمات الفتيات ترقص أخذت بينما البيانو، عىل تدق
وكانت للقيادة. كرمز ريشة ذات قبعة ألبسوها التي املريضات إحدى بتدقيق وضعته
يف مكان أي منظمة تجول وكانت البيضاء، وبقبعتها إليها املوكلة باملهام الفخر شديدة

إليها.»25 حاجة
الجريدة قراءة عند — املرىض أحد زوجة مثل — شكوى العائالت بعض قدمت
حفل سيُنَظَّم يوليو، من عرش الرابع بمناسبة أنه املقال «يذكر :١٨٩٢ عام املحلية
رقيٍّا أكثر بالتأكيد وهم املميزين، املرىض بعض عن للرتفيه عقليٍّا، واملريضات للمرىض
عند وغضبي بل أملي مدى سيدي يا تدرك وأنت املصحة. نزالء بني جنونًا األكثر وبالتأكيد
أعرتض إني العقلية. لألمراض املصحة تلك يف نزيل زوجي إن حيث املقال؛ هذا قراءة
األخص، عىل زوجي ومن التعساء، هؤالء من يجعلوا أن يريدون من كل عىل بشدة
الحارضين ضمن زوجي يكون أن بشدة أرفض ثم ومن لسخريتهم؛ ومحطٍّا أضحوكة

الحسنة. بالنوايا مفروش الجحيم إىل الطريق إن 26«… الشنيع الحفل لهذا
«امللل من تربمهم إظهار عن املصحات ومديرو العقلية األمراض أطباء يكف وال
كانت ذلك، مواجهة سبيل ويف الرسمية».27 العطالت أيام يف يسودان اللذين والكسل
الخيول، تجرها للنزهات حافلة مصحة كل وتمتلك البحر. إىل أو الريف إىل رحالت تُنَظَّم
الحراس يستقر الحافلة سطح وعىل األحد، ليوم امُلخصص بزيهم املرىض فيها يجلس
وداخل سوطه. رافًعا الحراس من حوذيٌّ الحافلة ويقود املوحد، بزيهم والحارسات
املرىض أحد أصيب حال يف استعمالها يستلزم «قد املجانني، سرتات بعض تُخَفى العربة

عليه.» للسيطرة مفاجئة بنوبة
األحداث بعض طريق عن للعام إيقاع وضع إىل أيًضا املصحة يف من يسعى
يف يأخذ والذي — الغطاس عيد موكب مثل املقدمة، يف الدين يأتي ثم ومن االحتفالية،
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عليه يُقدَّم تارة الذي املرسح، جانب إىل هذا الباريسية. األعياد طابع سالبيرتيري مصحة
إفريارد فيل مصحة يف يحدث ما مثل — محرتفني ملمثلني قصرية كوميدية مرسحيات
املرىض يقدمها مرسحيات إىل باإلضافة الخفيفة. األلعاب عروض بعض أيًضا أو —
«حيث الشمالية: السواحل يف بيجار مصحة يف مثلما ضئيلة نسبتها وتكون أنفسهم،
املريضات عن للرتفيه كمناسبات الزائرين الكهنة أو املصحة مديرة ميالد بأعياد يُحتفل
ما ودائًما القصرية. املرسحيات بعض تمثيل عىل العامالت مع بالتنافس يتدربن الالتي
من ساعات ملدة واملشاهدات املمثالت تُمتع التي الرتفيهية، الجلسات بهذه الرتحيب يتم

تعاستهن.» مدى تُنسيهن السعادة
االحتجاز دور إىل ما بطريقة تعود فعلية، مؤسسة املرسح يعد شارنتون، مصحة يف
عىل إباحي ككاتب احتجازه من الرغم عىل — الذي ساد، وإىل القديم للنظام وفًقا
مخرًجا الثانية اإلمرباطورية حكم خالل أصبح — مختوم28 رسمي خطاب وصف حد
من وكان الوقت، ذلك يف للمصحة مديًرا كوملييه دو فرانسوا كان بينما لعروضمرسحية،
وإن حتى العروض، هذه بوضوح انتقد قد إسكريول أن إال خاصة. بصورة لها املحبني
حواسه، يصدم ما بكل يتأثر بالسوداوية املريض «إن بأنفسهم: املرىض فيها يمثل لم
التعبري أسلوب من فسيستثار بالهوس، املريض أما لهذيانه، غذاء إىل سيتحول ثم ومن
شارنتون: يف أنه إسكريول ويضيف املمثلني.»29 وتمثيل الحوار وحيوية العواطف عن
االنتكاسات.» أو العنيف الهذيان من حاالت تتبعها ولم قليلة عروض إال تقام تكن «لم
الرصيح والعدو شارنتون بمصحة األطباء كبري — كوالر رواييه استطاع ولقد
الحفالت)، (وأيًضا العروض هذه بحظر ١٨١٣ عام أمٍر استصداَر — كوملييه دو للمدير
وكانت املصحات، يف القديمة مكانته إىل املرسح عاد عرش، التاسع القرن نهاية يف أنه إال
وقف ،١٩٠٠ عام يف أنفسهم. املرىض يقدمها وإما ممثلني طريق عن إما تُقدَّم العروض
االنتكاس من واحدة حالة ولو العروض هذه تعقب «لم مدافًعا: شارنتون مصحة مدير
بل رضاهم فقط ليس — مرسحية سهرة كل بعد — النزالء ويُظِهر ثورة. نوبات أو
العروض هذه عودة عىل يرصوا لم األطباء فإن مختلًفا، األمر كان وإذا املزيد. يف ورغبتهم
تلك فيها، املبالغ األسطورة «تلك أيًضا وانتقد حقيقيٍّا.»30 عيًدا الجميع يعتربها التي
ويشري إسكريول). عن بالطبع (متحدثًا قرن!» من أكثر إىل ترجع التي املقدسة األسطورة
توجد «ال التخيل. عىل قدراتهم من تشحذ التي العروض بهذه «النزالء» سعادة إىل أيًضا
العروض من مزيد إبداع يف يتفنن الذي الوطني، املشفى مثل بالرتفيه تهتم مؤسسة

شارنتون. يف جديد من بُعث كوملييه وكأن املختلفة.» والربامج واألعياد
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منذ الجميع يتفاخر أَال خاص. وضع للموسيقى كان الخالفات، هذه خضم ويف
األطباء نهج وعىل النفس؟ عىل واللحن للموسيقى الجيدة باآلثار القديمة العصور
آثار تقدير يف بالغوا «القدماء إن بالقول إسكريول يبدأ العقلية، لألمراض التقليديني
إهمالها عدم يجب أنه يضيف ولكنه كثرية»، أخرى أشياء يف بالغوا مثلما املوسيقى،
حتى — املوسيقى أن عىل اتفقوا األطباء جميع فإن حال، أي عىل ذلك. من الرغم عىل
عقليٍّا. املرىض عىل وصحيٍّا ترفيهيٍّا تأثريًا تمتلك — مؤكدة عالجية آثار لها يكن لم وإن
بيسرت؛ مصحة مثل للموسيقى، ومدرسة فرقة بالفعل تمتلك املصحات جميع وكانت
أن األمر وبلغ واملختلني. البُْله من فرقة (١٨٤٠–١٩٠٩) بورنفيل ديزيريه ن كوَّ حيث
العازفني حال تتغري حيث مار؛ كاتر مصحة مثل األمر، هذا يف تخصصت مصحات هناك
آخرون يدب بينما الذكاء، إىل الكمد من بعضهم نظرات «فتتبدل العزف: أثناء تماًما
عىل يدل مما وحيوية؛ اعتداًال أكثر وقفة اكتسبوا وقد بانتظام اإليقاع لتحديد بأرجلهم

للموسيقى.»31 الرقيق للتأثري يخضع العقل أن
ذكر حد عىل األكمل، الوجه عىل يتماشيان والدين املوسيقى أن فيه، شك ال ومما
املرىض ممارسة إىل فقط يهدف ال املصحات يف الكنائس وجود إن :١٨٧٤ عام تقرير
ممارسة ألن وإنما املمارسة)؛ بهذه للمرىض السماح يف الحرص مدى (فرأينا للعبادة
وبالتايل، املرىض. من لعدد نافع أثر لها والرتتيل، املوسيقى بمصاحبة خاصة العبادة،

املستشفيات. معظم يف للموسيقى مكانًا الكنائس تمتلك

الساحات

(ففي الطبية الناحية من دراستهم وقت قريبًا سيحني املرىضعقليٍّا؟ هؤالء هم من ولكن
كيف أوًال لنالحظ ولكن العقلية)، األمراض مصحات يف احتجازهم سبب هو هذا النهاية،
هو ما إنتاج يعيد ال الفن أن عبارة صاحب — كيل بول غرار عىل املصحة. داخل يبدون
يف املرىض من يجعلوا أن الُكتاب من قليل استطاع — بالفعل مرئيٍّا يجعله وإنما مرئي
جول ،١٨٥٦ أكتوبر من الرابع السبت يوم استيقظ، فقد مرئيٍّا. أمًرا العقلية املصحات
— سوفور بون بمصحة األطباء كبري — فاستيل الدكتور ألن مبكًرا؛ دورفييل باربي
كتابة دورفييل ويريد توش، دي الفارس الخصوص وجه وعىل املجانني»، بعض «َسرُييه
الواقع يف أنه «كما للرجال: املخصصة املختلفة املناطق ساحات باري اجتاز حياته. قصة
شيوًعا األقل هي العنيف الجنون حاالت فإن نادرة، الكربى العواطف تكون اإلنساني،
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انطباًعا نفيس يف وترك واخرتقني بل صدمني، ما أكثر كان العقلية. مرىضاملصحات بني
الذين البُْله اآلخرين املرىض بني منهم الكثريون هناك كان التعساء. املجانني هم ينىس، ال
ذكرتني والكآبة والضعف اليأس من حالة لديهم وكانت واالبتهاج، الثرثرة عن ون يكفُّ ال
من أَر لم الحزينة، األشياء كل بني من «الجحيم»، يف دانتي كتبها التي األبيات ببعض
نحات! يدرسها بأن جديرة غريبة أوضاعهم كانت ذلك. من حزنًا أكثر هو ما قبل
التعبري من أقرتب أن دون — أسميه بطابع يلتحف هذا كل أرضحة! أو عمدان وكأنهم
اإلنسانية؛ تتخطى بالفعل إنها اإلنسانية. تتخطى التي األلم حدة — رأيته عما بالفعل
واألعناق املنحنية الجبهات هذه أعجب ما واإلرشاق. الذكاء نطاق يف قابعة اإلنسانية ألن
أو األرض عىل الجلوس وطرق الرءوس، فوق املتشابكة واأليدي الصدور، عىل املمدودة

الركبتني! أو الكفني بني الوجه إخفاء أو بالجدار االلتصاق
ملقابلته. املصحة إىل خصيىص أتيت الذي أريده، الذي البطل رأيت النهاية، يف […]
طابع املصحة عىل يضفي الذي املعرض رواق أسفل حجري مقعد عىل جالًسا كان
جم، بأدب وحيانا مكانه من فنهض باسمه، وناداه الطبيب جاءه القديمة. السجون
العقل هذا حال أصبحت ماذا يل يبني أن — محادثته يف استمر الذي — الطبيب وأراد
أفضل هو ما واحدة طلقة اآلن لديه تساوي والذي الرصاص، طلقات به أطاحت الذي
يكون ما أبعد البدنية القوة من كان ولكنه تماًما، للعقل فاقًدا توش دي كان الحياة. من
وكأن وصحيحة، بسيطة منتقاة، بعبارات ولكن يهلوس، وهو تركناه […] البالهة عن
إىل عاد استقبلنا، مثلما بأدب، تركنا الجنون. عىل حتى لغتها تفرض القديمة الرتبية
رسعة زادت وإن هادئًا، كان أخرية، مرة لرؤيته عدت الحجرية. القنطرة أسفل مقعده
الهدوء فرتات يف تأمله طاملا الذي البحر مثل اللون الزرقاوا — عيناه كانت تنفسه،
وإن األحمر، بالورد املزينة الحديقة أسوار عىل رشود يف مثبتتني — والضباب والعاصفة

أصًال! يراه كان أنه عليه يبُد لم
ما أكثر من وهي — الزيارة هذه من بها عدت التي املؤثرة املشاهد أكثر ومن […]
كأنه يبدو كان امللحوظ، غري الهادئ وجنونه وحالته شاب كاهن هيئة كانت — أثارني
الشمس حيث الحديقة يف الحائط إىل مستنًدا بالجنون، مصاب هو كمن وليس يحلم،
ومع الحديقة زهور مع يتماىش وكان — بالضبط أحبه كما — غيوم به الجو كان فقط.
املخمل من طاقية مرتديًا شاحبًا أبيض لونه وكان طويًال كان الهادئ. الشخص هذا
ماذا؟ يف يفكر ولكن … التفكري عليه بدا وإن والتِّيه، االستسالم من حالة يف وكان األسود،
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الذي الشاعر الكاهن هذا جنون عن الطبيب أسأل أن أُِرْد لم … إم الكاهن هو هذا كان
بالعروق املليئة النحيفة البيضاء بيده بجانبه صلواته بكتاب يمسك كان للحائط. يبتسم
األخرى الناحية عىل واقٌف الكاهن لهذا الحارس املالك وكأن يل بدا […] الضعيفة الزرقاء

دامعتني.»32 مالئكيتني بعينني إليه ينظر املقعد، من
الشفاء» «دار املكاتبات يف تسمى املصحة «كانت سيلني: الدكتور يبني آخر، سجل ويف
الجميل. الجو ذات األيام املرىضخالل يتنزه حيث به؛ تحيط التي الكبرية الحديقة بسبب
رءوسهم، توازن عىل غريبة بصعوبة يحافظون أنهم عليهم ويبدو هناك يتجولون كانوا
تتصادم كانت الرءوس هذه وداخل سقطت. إذا محتوياتها سكب باستمرار يخىش كمن
إمرباطورية تكن ولم […] برضاوة بها يتمسكون التي والشاذة الغريبة األشياء كافة
ذات له شخص هو املجنون فالشخص عقولهم. من األفكار هذه نزع عىل قادرة بأكملها
التي الطعام قاعات نوافذ بعض يف […] رأسه حبيسة ولكنها العادي الشخص أفكار
أن إال بهم، املحيطني يثريون أو أحيانًا يرصخون املجانني بعض كان الشارع، عىل تطل
مواجهة يف به ويحتفظون به، ينشغلون كانوا الداخل. يف قابًعا يبقى كان األكرب الفزع
الليل). نهاية حتى (رحلة شغفهم» هي املقاومة هذه كانت العالجية. املحاوالت كافة

تكون ربما االحتجاز. ساعات ألوىل النفسية الصدمة من املرىضطويًال هؤالء عانى
من الفزع ويستشعر اآلخرين. املرىض املريض يكتشف حني األسوأ اللحظة هي هذه
يشكل يشء كل بالفعل؛ جنونه ما نوًعا يكتشف وحني بل كمجنون، تعامله الناس رؤية
يف محتجز كاهن ويكتب والحبس. والرصاخ واألقفال املفاتيح أصوات الرعب: من رضبًا
الرصخات بشدة وتؤرقني يوم كل أراه ما «يعذبني :١٨٥٤ عام يف سوفور بون مصحة
أُعيد آخر مريض عن أما الصخب؟» وهذا الضجة هذه وسط أفعل ماذا أسمعها. التي
ويسبون بالهذيان املصابني املرىضالتعساء مع يُوَضع أن هو يخشاه ما «فأكثر احتجازه:

إلخ.» … نوباتهم أثناء
يف وجودهم سبب عن ويتساءلون مجانني، أنهم املرىض من الكثري يعتقد ال
بما كامل وعٌي لديهم من لتضم مصممة ليست العقلية األمراض مصحات «ألن املصحة؛
مجانني وآخرون تماًما بُْله بعضهم رجل، مائة من يقرب ما بني «أعيش يفعلونه.»33
أنتمي ال أنا السليم. الشخص بالجنون يصيب جحيم إنه ويصيحون، ويومئون يرصخون

هنا.»34 إىل
يحدث ما إدراك عىل القدرة لديهم الذين باملحتجزين إال يتعلق ال هنا األمر ولكن
محارض توضح مثلما الكامل الهذيان من حالة يف يِصلون الكثريون فهناك حولهم.
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مريض وهناك واللعنة.» الربكة أوامر أمتلك فأنا أعىل، من شيئًا أخىش «ال استقبالهم:
طرقات يف عاريًا يسري كان املسيح.» وشقيق األبدي هللا ابن «اإلله، نفسه يظن آخر
عاريًا أحدهم «جاء مفزعة: حالة يف آخرون مرىض ويصل رشطيان. قابله أن إىل بايو،
وشعره بطنه، حتى تصل مهذبة غري ولحيته مالبس، بقايا إال بالكاد جسده يغطي ال
يف طويلة فرتة منذ يعيش كان كمعطف. يغطيه كاملة فوىض حالة يف الطول مفرط
كان بالكدمات. مغطَّون مرىض يأتي وقد بالبرش.»35 املأهولة األماكن من فارٍّا العراء،
الذي األمر وهو جلدهم؛ القيود تمزق حتى تقييدهم يجرى بهياج مرىضمصابون هناك
املصحة. عن مسئولية أي إلخالء كامل بوعي املرىضبتسجيله استقبال أطباء يسارع كان
مرىض الداخلني جميع يف يرون يكونوا لم العقلية األمراض أطباء أن إىل اإلشارة وتجدر
النفسية صحته ولكن قذرة، هيئة ذا وكسوًال وقًحا مترشًدا الشاب هذا «يبدو بالفعل:

سليمة.»
عام يف الطبيب. لهم يحددها التي املنطقة إىل املرىض يدخل شكلية، مالحظة وبعد
عدًدا، األكثر النساء كانت مريًضا)، ١١٢٩ حينها (تضم سوفور بون مصحة يف ١٨٧٩
نوتردام املسمى الكبري الجناح وكان مريضة. وستني وستٍّا ستمائة عددهن بلغ حتى
يقل ال ما عىل موزعات راهبة، وعرشين وإحدى مريضة وعرشين وثالثًا أربعمائة يضم
بهياج واملصابات هياج، بشبه واملصابات أقسام) (ثالثة الهادئات مناطق: عرش عن
(قسم واملريضات النقاهة، مرحلة يف وَمن بالرصع، واملريضات والثائرات، وخرف، كامل
عىل يقترص تصنيف إدخال النزالء جناحا حاول بينما واألطفال. والعاجزات التمريض)،
بلغ الذين الرجال؛ إىل بالنسبة كامل. بهياج واملصابات هياج، بشبه واملصابات الهادئات
راهبة، وعرشين وست حارًسا وخمسني اثنني إىل باإلضافة وستني وثالثة أربعمائة عددهم
للمصابني واحدة منطقة زيادة مع هو كما التقسيم كان النزالء، جناحي جانب فإىل

واملرىض. العاجزين تضم للتمريض وأخرى بالهياج
هذه تكون قد مفتوحة). بممرات محاطة (ساحة فناءً أو ساحة منطقة كل تمتلك
الجنون. مظاهر فيه تتبدى الذي املكان يكون وهناك صغرية. الساحات أو الساحة
فيها. أودعت التي تلك من وإهماًال كآبة أكثر وساحات ممرات اجتزت املمرض، «خلف
اثنان جلس الفوضوية. تحركاتهم يف ويصطدمون ويومئون يئنُّون البرش بقايا فيها قبع
ناقصة بعبارات أجش بصوت يتفوهون شارد وذهن ثابتة بعيون مقاعد عىل ثالثة أو
بسبب املرور نستطع لم الرابع، التقسيم أركان أحد ويف مفهومة. غري حركات تصاحبها
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عىل ورقد آخر، مع تشاجر قد املرىض أحد كان واملمرضني. املرىض بني نشب شجار
ليقيدوه رجال ثمانية هرع وخْلفه خصمه. اختفى بينما الالوعي، من حالة يف األرض

املجانني.»36 بسرتة
لسؤال داعي فال الساحات، دخول بمجرد نحن منطقة أي يف نعرف األوىل، «للوهلة
وحدها فالحديقة بالهياج؛ املصابني أو املساملني املرىض منطقة يف كنا إذا عما الحارس
خرضاء حشائش ذات نظيفة، تكون املساملني للمجانني املخصصة فالحديقة كاٍف. مؤرش
من ويحيون ويقرئون بينهم فيما املرىض فيها يتحدث […] املتنزهني أقدام تدوسها ال
الورود؛ بها وتندر مزروعة نصف فتكون هياج، بشبه للمصابني املخصصة تلك ا أمَّ يمر،
الفوىض فتكون كامل، بهياج املصابني إىل بالنسبة أما العشب. عىل املرىض يتمرغ حيث
عىل وتتقاطع املمرات، يف بأقدامهم العالقة الرمال فتنترش الحديقة؛ يف السائدة هي
املساء، إىل الصباح من السري بهوس املصابني املرىض أقدام رسمتها ممرات الحشائش
بعضهم تأخذ بينما األقفاص. حبيسة املفرتسة الحيوانات مثل نفسه، الخط عىل دائًما
توقف. دون نفسها العبارات ويكررون مرسحية بطريقة يتحدثون فيمضون البالغة،
صدورهم عىل معقودة وأيديهم التعاسة من حالة يف الرءوس خافيض آخرون ويسري

املجانني.»37 سرتة بفعل
برسعة يسري يشء «خايلني خاص: نوع من فئة بالطبع السري مرىضهوس ويمثل
اآلخر، الركن إىل يصل حتى مساره ويستكمل الغرفة، طرف من برسعة اتجاهه ويغري
يسري الذي الرجل كان نهاية. ال ما إىل زاوية إىل زاوية من اتجاهه جديد من يغري ثم
تسري التي الحبيسة الحيوانات تشبه خفيفة بخطوات شديد باندفاع يسري مرعبًا، هكذا
أكثر تميض أن يمكن ال أنها وتكتشف القفص نهاية إىل تصل حتى نفسها خطاها عىل

ذلك.»38 من
«كهف ب — للكلمة الحقيقي باملعنى — السري هوس مرىض مكان تشبيه ويتم
الدببة»، «كهف فقلت: الدببة. كهف يزينون إنهم — زمييل قال — «انظروا! الدببة»:
تستنشق أن أردت إذا للمزاح! سبيل يوجد ال واملمرضات األطباء كبري فأمام إذن! انتبه
الساحة وتعترب للخارج.» ذاهب «أنا قل: أفضل أو الساحة» إىل ذاهب «أنا فقل: الهواء،
محتجًزا، عرشين من يقرب ما أرجائها كافة يف يسري […] السجن من نوًعا أيًضا
البيضاء بمالبسهما اآلخران االثنان يتنزه حني يف القاعة، يف البقاء إىل حارسان يضطر
يتنكر كمن الجميع عىل يبدو كان البائسني. املرىض قطيع بني الصحة وافَري وبوجهيهما
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مضفيًا الباهت األزرق بلونه تقريبًا موحًدا الراهبات ثوب فكان الكرنفاالت، أحد لحضور
نظرات رأيت البرشية، التعاسة هذه خضم ويف […] الفكاهة من نوًعا أشكالهن عىل
ساخرة وابتسامات خادعة، بسذاجة توحي أخرى أو مقلقة نظرات مضيئة، أو ميتة
عن أتساءل كنت الفناء هذا وسط هادئًا يل يبدو وجًها رأيت ما إذا ولكنني الخوف. تثري
يف تخفي التي الهادئة املنازل تلك مثل القناع، هذا خلف تختبئ التي املفزعة الهالوس

والعربدة.»39 السكر أعمال داخلها
املبالغة يف رغبنا وإذا اآلخر. يطابق هذيان يوجد فال اآلخر، يشبه مريض يوجد ال
شخًصا ثالثني «يظلون به. الخاصة ومنطقته ساحته لكلٍّ يكون أن فيجب التصنيف، يف
كلٌّ الواعية، كراهيته يف وحيًدا تعًسا مجنونًا ثالثني واحدة، مجموعة وليس منعزلني،

وقبحه.»40 وجهه صورة إليه بالنسبة أصبحا اللذين وبؤسه جنونه يف يحتمي منهم
وعقدِة بالكآبِة املصابون يسعى حيث املساملني، املرىض ساحات إىل اآلن لنتطرق
يأكلون حتى وال يعملون وال يتنقلون فال الوحدة، إىل الروحية النزعات وذوو االضطهاِد
أحد يف القرفصاء دائًما «تجلس مريضة هناك كانت النساء، لدى أحد. يخربهم لم إن
اليوم، طوال الحديقة يف املقعد عىل األخرى «ترقد بينما أبقارها». رعاية بحجة األركان
كثريون مفهومة». غري بكلمات متمتمة معه وتسري إليه تهرع الطبيب رؤية وبمجرد
مع أحيانًا يتحدثون كاألشباح، صمت يف يتجولون — نساءً أو كانوا رجاًال — منهم
أبًدا. يربحونه وال الفناء أو املمر يف معني مكان يف دائًما يقفون مرئية، غري كائنات
وهناك قيمة. كأشياء ويلتقطونها األرض، من الصغرية األشياء بجمع آخرون يقوم بينما
املرىض أحد (نجح الهروب. لحظة يتصيدون األبواب من بالقرب دائًما يمكثون مرىض
الهروب من تمكن حتى بتجاهله، الحراس يقنع أن يوم كل الهروب ملشهد تمثيله بفعل
أنواع أهدأ ويكون حديث، أي إليهم ه وجِّ إن حتى تماًما صامتني آخرون ويظل بالفعل.)

بالفعل. موتى أنفسهم يظنون من هم املرىض
«ال عليه: يعتادون الذين أولئك حتى بالفعل، وضعهم املرىض من الكثري يعرف ال
ويطعمونه يُؤُوونه الذين الطيبني الرجال يشكر ينفك وال للمكان، إدراك أي لديه يوجد
كبري ويقول عاًما). سبعني العمر من يبلغ مريض ،١٨٧٤) باملقابل» يطالبوه أن دون
يف نفسه يظن «إنه عاًما: وأربعني ثمانية العمر من البالغ املريض، هذا عن األطباء
ذي املريض هذا عن أما الهند.» إىل أوفدها التي السفينة إقالع حتى فيه يقيم فندق
«منزل يف يقيم أنه يظن فهو سوفور، بون مصحة نزالء من عاًما واألربعني الثمانية

ساحر». ريفي
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لدرجة املؤذين، غري املساملني املرىض ضمن العقيل بالخبل املصابون يندرج ما عادة
مصحة وليس املسنني رعاية دار هو مكانهم إن يقولون: طويلة لفرتة ظلوا األطباء أن
كرايس عىل الوقت معظم يجلسون «إنهم دائًما. ليسصحيًحا هذا أن إال العقلية. األمراض
عرب األوىل الطفولة إىل عادوا وقد بيشء، شاعرين غري املهني، عجزهم مع تتناسب كبرية
هذا كان أحياء، يزالون ال ولكنهم املعاناة، من رضبًا فيه خطوة كل كانت طويل طريق
واستجمعوا للنشاط، يائسة عودة مؤقتًا عليهم طرأت وإذا يقال. أن يمكن ما كل هو
من املصنوعة ُفُرِشهم يف النريان إشعال ملحاولة هذا يكون فإنما الخامدة، قوتهم من شيئًا
مشهد إنه خطريًا. املجنون يكون الحاالت هذه يف حتى إنه أي حارسهم؛ خنق أو القش
زيارة يف كنت أعوام، بضعة منذ […] الفعيل؟ املوت قبل الروح تموت أن أيمكن أليم:
جالسة كانت امرأة. أنه يل اتضح ما شيئًا ألشاهد وتوقفت العقلية لألمراض ملصحة
السفىل، شفتها من يسيل اللعاب وكان — مؤثر أمر إنه — ضخم كريس عىل كحطام
كان العظام. يُظهر الحليق ورأسها املطفأة، النظرة ذات عينها عن بالكاد جفنها وارتفع
أجش بصوت تقول كانت آلخر وقت ومن الهزال. شديد جسم ولها مجعد، جلد يكسوها

آه»!»41 آه، «آه، مسكني:
الرعاية، دور هو عقليٍّا واملختلني البُْله مكان أن أيًضا األطباء من العديد ويعتقد
مصحة يف الشباب البُْله عن كامب دي ماكسيم يكتب العقلية. األمراض مصحة وليس
عىل الحياة ُفرضت ملاذا ونتساءل الواضح، الخليقة خطأ نرى نشاهدهم «عندما بيسرت:
يجري ما عادة الدائم؟!»42 الالكيان هذا يف بالبقاء عليها املحكوم الكائنات هذه مثل
املصحة داخل البقاء يف قياسية أرقاًما يحطمون ولذلك صغرية، سن يف احتجازهم
عىل بالحصول منهم بعض إىل بالنسبة األمر وينتهي األحيان). بعض يف قرن (نصف
عىل حصل الذي سوفور بون مصحة يف األبله ذلك مثل املصحة؛ داخل «مميز» وضع
إىل املصحة داخل التحرك حريات تمتد وقد عاًما. ثالثني منذ له مخصص مشمس مكان
ما رسعان ثم يراقبونه. يعودوا لم الذين الحراس حريات تفوق وقد بل أرجائها، كافة
الصباح يف يخرجون ال املساملني مناطق يف مرىض هناك الحريات: سلم أسفل إىل نهبط
بالهذيان واملصابون ومرىضالرصع بالخرف املصابون أيًضا وهناك للعمل، إال والظهرية
الذين الهياج الشديدي املرىض إىل باإلضافة منطقتهم، من خروجهم يحظر الذين الشديد
أمتار بضعة إىل هكتارات بضعة من هبطنا أي بهم؛ الخاصة العزل غرفة يربحون ال

… مربعة
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األحيان، أغلب يف هادئة والخرف الرصع ملرىض املخصصة الساحات كانت وإذا
ويصابون أعىل من يسقطون قد بالرصع فاملصابون خاصة؛ مراقبة إىل تحتاج فإنها
يتعلق فيما الرصع. نوبات وبعد قبل سيما وال للرضب ميلهم إغفال دون خطرية، بجروح
نهاريٍّا يصبح قد — األوقات أغلب يف اللييل — للجنس ميلهم فإن بالخرف، باملصابني
ويلوثون بها أنفسهم فيلطخون بإفرازاتهم، يلعبون «قذرون» مرىض يوجد كما أيًضا.
القرن بداية يف الطبية التقارير بعض ويف صوت. أو ضوضاء دون ولكن الجدران،
الخاص السلوك «اضطراب بأنه بالقول «الخرف» مرض عىل التحايل يتم العرشين،

العارصة.» بالعضلة
فريسة واقعني مرىض سنجد كامل، بهياج أو هياج بشبه املصابني ساحات يف
عىل يردون أو يصلون جاثمني نجدهم الدينية، النزعة ذوو املرىض فهناك لهذيانهم؛
يأتيه هللا أن يدَّعي: عمره من والسبعني الثالثة يف مختل هو فها والظهورات. الرؤى
املقدسة األرسار يتناول وأنه مريم، العذراء صوت يسمع وأنه ويرشده، ويعزيه يحادثه
آخر ومريض يده. يف ومسبحته بصلوات يتمتم كله اليوم ويقيض أحالمه. أثناء روما يف
أن إال منه كان فما معه، ليأتي يدعوه «هللا أن ظن عاًما وثالثني سبعة العمر من يبلغ

املدخنة.»43 داخل وقفز بمالءته اْلتَحف
التسعة ذات املريضة تلك مثل سمعية، تكون ما عادة ولكنها متعددة، هالوس هناك
لتحادثها؛ العصافري تأتيها النهار، وأثناء بالليل أصواتًا «تسمع التي عاًما، والثالثني
األصوات تكون ما وأحيانًا العصافري.» هذه تَدخله لكيال بيديها فمها تغلق فهي ولذلك
غرًقا. ماتوا وأوالدها زوجها ألن ولعناٍت؛ وتهديًدا سبابًا الساحة من قادمًة تُسمع التي
املقصلة، إىل وقيادتهم ألخذهم جاء الذي الجالد خطوات يسمعون املرىض من وكثري

املبهج. بالرنني ليس ولكنه بأسمائهم، تدق أجراًسا آخرون يسمع بينما
أن يعتقد كان ليًال، املريض بهذا التنزُّه «عند أيًضا: حسية الهالوس تكون وقد
السماء. يف تتحرك غريبة أشياء املرىض بعض يرى وقد معه.» يسري كله التمريض مبنى
هذه تكون ما عادة معه.» وتتحدث تراه ولكنها منزله، يف والدها يعيش مريضة «هناك
السقف من تنزل حيوانات «هناك الخمور: بإدمان مرتبطة املخيفة الليلية الهالوس
يظن بينما املوتى.» جثث يقطع أو نعوش، يف مسامري يدق أحًدا أن أو قدمه، وتأكل
يف ثعابني وضع أحًدا أن أو البصق. عن يتوقف ال تجعله بدبابيس ميلء فمه أن أحدهم
عرب كريهة روائح أحدهم إىل يرسل من هناك وأن أبًدا. يأكل أن يستطيع ال ولذلك فمه؛
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موضوًعا الكهرباء كانت العرشين، القرن بداية (يف كهربائية شحناٍت آَخَر وإىل األرض،
قاعة أسفل كبري قبو يف يقيم معذِّبه وكان والكيمياء، بالكهرباء يَُعذَّب «فكان مفضًال)،

املرىض.»
بشعور املرىض كان العرضية، النوبات ذوي أو الدائم بالهياج املصابني بني ما
فالشياطني نهاية. ال ما إىل هذيانهم موضوعات وتتفاوت عدًدا، األكثَر هم االضطهاد
شخصيات كلهم واألقارب، والجريان واليسوعيون واملاسونيون نْي املتوفَّ أهله وأشباح
يف ثقب عرب ليًال غرفته تدخل باستهزائها، وتطارده بالهذيان، املريض بضياع ترتبط
ولذلك يطاردونه؛ منه، االنتقام يريدون «إنهم ببطء. وتقتله وتحرقه، وترضبه السقف
يتوقف ال اليائس التاجر فهذا خلفه.» من وبصقات وصليًال أصواتًا دائًما املريض يسمع
محطم هو َمن يوجد ال كلها، أوروبا يف انتهيت! انتهيت، انتهيت، «لقد الرصاخ: عن
املتوفاة أختها تحمل كونها من عاًما والستني التسعة ذات املريضة هذه وتشتكي مثيل!»
أشهر، ثالثة بعد بانتكاسة أصيبت و«شفائها»، عنها اإلفراج وبعد ظهرها. عىل طويًال
واملحتجز عاًما والعرشين التسعة ذو املريض هذا أما رأسها. يف أختها أن اآلن معتقدة
ترصفاته عليه ويميل عنه يتكلم داخله آخر شخًصا هناك «أن يعتقد فهو ،١٨٨١ عام
«أن من تشتكي مريضة هناك كانت ،١٩٢٢ عام يف أضحوكة.» منه ويجعل ويعذبه

يضايقها». صغري رجل بداخله جسدها
األوبرا، يف مطرب «فهذا والثراء. العظمة بأفكار املصابني املرىض جانب إىل هذا كل
بأرسها»، األرض يمتلك إله، «وهذا ذهب»، من عرًشا يعتيل إمرباطور بل لواء، وهذا
مائة له يرسل أن فعليه ولذلك روسيا؛ له واشرتى كمساعد، هذا لدى يعمل «وبسمارك
األباطرة مع املليارديرات ويتكاثر فيها، مباَلًغا جنونهم محاور تكون ما دائًما مليون.»
منذ واملحتجز عاًما وأربعني واحًدا العمر من البالغ املريض هذا مثل طريف، نحو عىل
األحذية من زوج إىل باإلضافة مليارات «عدة تعرضلرسقة أنه يعتقد والذي ،١٨٩٠ عام
بسهولة، االضطهاد وعقد العظمة هالوس تمتزج قد الحاالت هذه مثل ففي الجميلة.»
اعتقاده إىل باإلضافة — والذي ،١٨٨٠ عام املحتجز ربيًعا األربعني ذي املريض هذا مثل
سيد أنه يظن كان — الواقعية) الحياة يف الزجاج عىل رساًما (كان أنجلو مايكل بأنه
القدير.» بأنه الجميع يعرتف أن يجب وإنه قريبًا، سرَيون «إنهم يقول وكان الكون،
عبارة يكون وال عليه، بالسيطرة االضطهاد فكرة تبدأ به، يتعرف لم أحًدا أن وبما
ظهر ثم ومن وانتقامي. فعيل اضطهاد وإنما الشكوى، عىل يقوم سلبي اضطهاد عن
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ال (فالحراس بالهياج املصابني قسم عىل ينطبق الذي التقليدي «امُلعذَّب-امُلعذِّب» نموذج
بالهياج). مصابني وغري بالهياج مصابني إىل إال املرىض يقسمون

رفضوا وإن حتى هالوسهم، عىل مجيبني بإشارات ويومئون الهذيان ضحايا يرصخ
هلوستهم، محور عن بحثًا مراتبهم؛ ويمزقون الرسير مالءات فيقلبون بهذا. االعرتاف
يرصخون وهم املمرات بني فجأة يجُرون املوسم. بحسب الطني يف أو الرتاب يف ويتمرغون
بداية يف ومخيفة. مفزعة رصخاتهم وتكون الجحيم، إىل ليحملهم يطاردهم الشيطان أن
املكان هذا أن يعرف العقلية، لألمراض مصحة من بالقرب يمر من كان الخمسينيات،
تتواىل أخرى وتارة متقطعة تكون تارة التي الصيحات بسبب للمجانني: مخصص

الرصاخ. من كعاصفة
هياًجا باألكثر املطاف وينتهي أخرى، إىل منطقة من املضطربون املرىض يتنقل
يُسمى ما معرفة إىل ينتهون أي زنزانة؛ يف محتجزين أو املجانني بسرتات مربوطني بينهم
كما املتنوعة. العقابية الوسائل اختبار طريق عن األخالقي» «االلتزام ب استحياء عىل
استقدام املصحات رفض من الرغم عىل أخرى، مصحات إىل املجانني بعض نقل يمكن
بون مصحة يف عجيبة حادثة وقعت ولقد جدرانها. بهم تكتظ الذين املرىض من املزيد
املشاعر أن املعروف ومن عاًما. عرشين تبلغ شابة احتُِجَزت حينما ،١٨٧٢ عام سوفور
الشابة والدة أن إال عائالتهم. بزيارات المباالتهم بدليل املرىض لدى تخبو العاطفية
ولقد املساملات. املريضات ساحة يف املرأتان والتقت املصحة، يف األخرى هي احتُِجَزت
مصحة يف والدتها التقت التي الفتاة هذه «أثبتت تقرير: يف ترد أن الحادثة هذه استحقت
وال األم عند تختِف لم العاطفية املشاعر أن وهي الندرة، شديدة خاصية سوفور بون
األمر املصحة؛ باقي اضطراب يف تتسبب كانت يومية حانية مشاهد عنه نتج مما الفتاة؛
يف املرأتني من كلٍّ عزل بالطبع الصعب من كان بيجار.» مصحة إىل نقلها تطلب الذي

الحنان. بسبب زنزانة

األخالقي» «االلتزام

ثانيًا: رشعي؟ أمر عقليٍّا املريض معاقبة هل أوًال: نفسها؛ تطرح تساؤالت عدة «هناك
مسئوًال ليس فهو ثم ومن أفعاله، يعي ال إنه عقليٍّا؟ مريض يُعاَقب أن املنطق من هل
املصحات. داخل شديدة مبالغة القاعدة هذه تطبيق يف الرغبة تعد معاقبته. عدم ويجب
عقليٍّا املرىض عىل شديدة عقوبة توقيع الالإنسانية من بل املعقول، غري من بالطبع،
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جيًدا يعرفون — الحاالت معظم يف — غالبيتهم أن إال يرتكبونها. التي األفعال بسبب
بذلك.»44 شعروا إذا ممكن تأديب أو نفيس عالج يوجد وال رديئًا عمًال يرتكبون أنهم
مصحوب ولكنه استحياء، عىل أخرى مرة األخالقي» «العالج مصطلح عودة وسنالحظ
يف الشدة. حيث من ومتدرجة متنوعة وسائله تكون بأن االلتزام من بنوع املرة هذه
الطعام يف الحلوى بعض من أو التنزه أو التبغ من والحرمان التوبيخ، يأتي البداية،
من املتمرد املريض نقل يمكن كما والعمل. الزيارات لنظام أو لالئحة خرق أي من أو
هذه ممارسة كثرة ولكن والخرف، بل بالهياج، املصابني منطقة إىل املساملني منطقة
وليس طبية قاعدة عىل يقوم الذي املرىض تصنيف فكرة مع تتعارض كانت الطريقة
ثمانية العمر من البالغ املريض هذا عدا ما رهيبًا، عقابًا بالفعل كانت ولكنها تنظيمية.
املصابني صحبة يف إال يسعد ال «إنه :(١٨٨١) العظمة بهالوس واملصاب عاًما وستني

يتحدث!» من يوجد — قوله حد عىل — األقل عىل بالهياج،
فشل بعد إال للكلمة الحقيقي باملعنى القمعية األخرى الوسائل إىل االنتقال يتم ال
الحراس بسب فيبدأ ومفاجئة، غاضبة هياج بنوبة املريض يصاب عندما الطرق. هذه كل
بهوس املصابني أو التعري إىل بامليل املصابني حاالت يف أو زمالئه، عىل ويهجم والطبيب،
املجانني، سرتة يكون اليشء وهذا بيشء، القيام من بد ال عندها الرسية. العادة ممارسة
بأكمام الخلف من مفتوح قميص عن عبارة وهي للغاية، قوي قماش من املصنوعة
ال اليدين، حركة تُمنَع الطريقة، بهذه الظهر. خلف وتُربط األمام من تتشابك طويلة
الساحة. سور يف أو بفراشه املريض ربط تتيح العنق من سلسلة تثبيت ويمكن الساقني.
الذي الجلد يف خطرية جروًحا يسبب فهو خسائر، دون من ليس السرتة استخدام أن إال
ارتداء بعدم يوىص ولذلك، بالتنفس؛ مشاكل يف يتسبب وقد بل القوى، بالقماش يحتك
عكس (عىل الفرنسية املصحات يف استخدامها كثرة من الرغم عىل طويلة، لفرتات السرتة
من أكرب عدد بوجود القيود عدم سياسة تطبيق عن يَُعوَّض حيث الربيطانية؛ املصحات
اإلجباري الُكم مشتقاتها: أحد أو السرتة باستخدام التهديد يكفي ما عادة الزنازين).
فهو الثاني أما األيدي، استخدام إال تمنع ال مصغرة سرتة عن عبارة هو واألول والبنطال؛
بشكل يسمح ولكنه ثقيل، عمل بزي تشبيهه ويمكن كله، الجسم يغطي تعقيًدا أكثر زي
«تُضاف والحياء، بالجماليات االهتمام من طريف وبدافع وقت. أي يف الذراعني بحركة ما
والذي اإلجباري، الكريس أيًضا يوجد كما ارتداءه.»45 يرفضن لئال النساء، زي إىل تنورة
األوىل، صورته يف يسمح، وكان املهدئ»، «الكريس الجميلة التسمية أحيانًا عليه يطلق
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عقليٍّا املرىض كان وإذا كامل. يوم مدار عىل والقذرين بالخرف املصابني عىل بالسيطرة
ينزعون الذين للمرىض القدمني لتقييد الطريقة هذه بدليل كذلك، فأطباؤهم بارعني،
صغري قفل وضع وهي كسالح: يستخدمونها أو املجاورة الساحة يف باستمرار أحذيتهم

خلعها. يمنع
وسيلة قصريًا، أم وطويًال ساخنًا أم بارًدا أكان سواء ام، الحمَّ أو الدش يظل كما
الثانية، اإلمرباطورية أثناء األخالقي». «لاللتزام تهذبًا أكثر بعبارات أو للعقاب، تقليدية
لتوي خرجُت «عزيزتي، بو: مصحة من الصادرة خطاباته من الكثري يف مريض يتحدث
تتخييل أن وأرجوِك اإلجباري، االستحمام يسمونها عذبتني، التي املحن أصعب إحدى من
تخييل التفتيش. محاكم أثناء استخداماته تفوق بصورة املؤلم التعذيبي وشكله املاء
لخمس فيها يجلسوننا التي املثلجة أو املغلية باملياه اململوءة الطويلة الحديدية الصناديق
تكون ال بحيث ويرمونك إليها ويدفعونك الحراس، عليك يقبض […] ساعات ست أو
كل […] املقصلة حد يشبه الحديد من غطاءً فوقك واضعني للخروج فرصة أي لديك

نفسه.»46 العذاب جوارك إىل يالقون الذين الضحايا رصخات إىل يُضاف هذا
والعرشين الخمسة ذي املريض هذا إىل بالنسبة الباردة باملياه االستحمام كان ولقد
بالخرف، ومصابًا واحدة كلمة ينطق «ال كان والذي ،١٨٥٣ عام منذ واملحتجز عاًما
دخوله (من أيام بضعة بعد بارًدا حماًما أخذه عقب متكلًِّما نظيًفا أصبح ما فرسعان
«والتي عاًما، وثالثني سبعة العمر من البالغة املريضة هذه إىل وبالنسبة املصحة).»47
الوسيلة هو البارد الحمام فكان املؤسسة، داخل ونهاًرا ليًال اضطراب إحداث يف تتسبب
املريضة هذه نفس يف البارد الحمام يحدثه الذي الخوف كان وإخافتها.»48 لتهدئتها
لجعلها الوحيدة الوسيلة «هو االستحمام) عن املصحة مفهوم (ورأينا ربيًعا الثالثني ذات

مطيعة».
إظالم يجري كان الحالة تلك ويف اليوم؛ طوال زنزانة داخل الحجز وسيلة وتبقى
الحفاظ من بد ال كان املسكنات وصول انتظار يف ألنه ليًال؛ فيها الحبس يتم أو الزنازين
أيام لعدة باإلقامة العقاب يمتد وقد النوم. يف املرىضمستغرقني من ممكن عدد أكرب عىل
قصة — البارد باالستحمام تعذيبه من اشتكى الذي — نفسه املريض ويروي أكثر. أو
املقيمني مصائر يف يتحكم «الذي الحراس كبري مع تشاجر أن بعد «الزنزانة» يف إقامته
فراش وجود عدم ليس الكهوف، هذه أحد يف وجودي أثناء يعذبني ما أكثر […] هناك
صغري جزء إال يشء رؤية عىل قدرتي عدم فقط وليس خفيف، وغطاء القش من قليل إال
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ألصوات سماعي وليس حديدية، قضبان يغطيها ضيقة صغرية كوة عرب السماء من
ال، املرىض، يتشاجر حيث املجاورة؛ الزنازين يف ونهاًرا ليًال بجواري والعويل الرصاخ
كل يتجمع الذي اآلسن املاء من تنبعث التي واملقززة الكريهة الرائحة هي إنما هذا؛ ليس

هنا!»49 املحبوسة الوحوش من ترتاكم التي أنواعها بكل والفضالت يوم
مصاب مريض ترك «نفضل العموم: مفتشو كتب ،١٨٧٤ عام صدر تقرير يف
داخل حبسه عن باألصفاد، مكبًال أو املجانني سرتة مرتديًا الساحة يف يتجول هياج بحالة
تُستخدم التي تلك فيها بما تختِف، لم الزنازين أن إال مبطنة.» كانت ولو حتى زنزانة
والعرشين عرش التاسع ليومي التفتييش التقرير هذا يوضح كما طويلة، لفرتات للحبس
«وكانت الرجال، منطقة يف ذلك كان سوفور. بون بمصحة ١٩٣٠ عام أغسطس من
كانت بالهياج. للمرىضاملصابني املخصصة تلك مع مختلطة للزنازين املخصصة املنطقة
تستخدم أال األفضل ومن […] مستًوى أدنى وعىل قديمة زنازين ثماني من تتكون
ويف الليل خالل املؤقت للحبس فقط مخصصة تكون وأن والليل، النهار طوال لإلقامة
تماًما التخيل األفضل من ويكون الخاصة. الحاالت بعض مع القصوى الرضورة حاالت
مرىض فيها يقيم الزنازين هذه من ثالثًا وجدت زيارتي، أثناء استخدامها. فكرة عن
القش، من املصنوع الفراش عىل يرقد للغاية عنيًفا مريًضا رأيت إحداها، يف ونهاًرا. ليًال
وسيكون كوركيه. الطبيب قول حد عىل قطعيٍّا الخروج ويرفض سنوات، منذ هناك كان
مرىض وسط يف ووضعه منها إخراجه — الطبيب قول حد عىل أيًضا — املستحيل من
ع َجمَّ ولكنه إليه، يقدم فراش كل يمزق مريض هنا كان املجاورة، الزنزانة ويف آخرين.
بطريقة ولو — األمر هذا ذكر ورد ،١٨٧٥ عام ويف وسطها.» واختفى كومة يف القش
«يوجد الزنازين: هذه يف بالكامل يقيمون املرىض من العديد أن يثبت ولكنه — رمزية

املضفر.»50 القش من زيٍّا لنفسه يصنع إنه حتى هناك، بإقامته يسعد مريض
تُربط الصلب من سالسل وجود ،١٩٣٠ عام العام املفتش اكتشف بخجل، وأقول
أو القماش من املصنوعة قيودهم لفك وسيلة يجدون الذين املرىض ومعصم بكاحل
اضطرارهم من الرغم عىل — املرىض إن األطباء: وكبري املصحة مدير ويقول الجلد.
هذا املفتش اكتشف ولقد للتقييد؟ األخرى الطرق عن الطريقة هذه يفضلون — للقفز
والقيود؟ السالسل لعرص عودة — ما بطريقة — هذه أليست كثريًا. ساءه الذي األمر

ولكنها للتقييد، غريبة أخرى طرق انترشت عرش، التاسع القرن من األوىل العقود يف
سالل من املصنوع الرسير-الصندوق هناك كان مثًال، شارنتون يف انتهت. ما رسعان
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ويغلق رأسه إال منه تظهر وال بالهياج، املصاب املريض فيه يوضع وكان الصفصاف
الطبيب يذكرها منه، أفقية نسخة هناك كانت نفسه، الوقت ويف تابوت. وكأنه عليه،
حبلني؛ — أملانيا يف — أيًضا ويذكر الخزانة-الساعة. وتسمى جيزالن جوزيف البلجيكي
صليب هيئة عىل وذراعاه واقًفا املريض ويُجعل رأسيٍّا، واآلخر أفقيٍّا مشدود أحدهما
إىل يعودون املتمردين أو املضطربني «املرىض بأن االعتقاد نفضل بالطبع، جدارين. بني
هذا يف — األكثر عىل — ساعة عرشة اثنتي إىل ثماٍن من مدٍة قضاء بعد النظام حالة
له األبيض الحديد من قناع يُستَخَدم كان الرومانيس، النفيس الطب عرص يف الوضع.»51
ببلجيكا تريملون مصحة يف البُله املرىض من يسيل الذي اللعاب ليحتوي الذقن أسفل وعاء
أعوام.»52 ستة منذ باستمرار القناع هذا يرتدي تعس مريض هناك «كان .١٨٤٢ عام
رصاخ ويحوِّل الفم، فتح يمنع الصلب الجلد من قناع وهي الكمامة؛ أيًضا هناك وكان
ليكرت). هانيبال بقناع (يذكرنا مفهومة53 غري همهمات أو صمت إىل الهائجني املرىض

عن تيسو الطبيب كتاب القديم النظام عهد يف القاه الذي النجاح مدى رأينا
فالعادة العقلية. األمراض أطباء هاجس هو هذا كان عرش، التاسع القرن يف االستمناء
سبل وتتعدد الجنون. أسباب كأحد تبدو كانت النساء، أم الرجال مارسها سواء الرسية،
بحمامات مروًرا البدنية، واأللعاب الرياضة وحتى والتعليم، الدين من وترتاوح منعها
جراحي «جهاز أو القيود من نوع وجود عدم سبب يف التفكري بدأ أنه إال الباردة. املياه
وأيًضا والفتيات، للشباب لالستمناء مضادة ثقيلة أزياء ُصِنَعت ثم، ومن االستمناء»؛ ضد
القرن من األوىل العقود يف النائمة أو النائم ذراع ليقيد مخصوص فراش اخرتاع تم
لرييح يأتي إلهيٍّا انبعاثًا الطب يبدو غريها، اآلالف يف كما الحالة، تلك «يف عرش. التاسع
الطريق، هذا يف يستمرون الذين هؤالء أما الهاوية.»54 يف السقوط من ويمنعهم البرش
والبله الحواس وانحراف وهزال للذاكرة وفقدان ووهن كسل التعاسة! إال ينتظرهم فال
هذا مثل أسوأ. هو ملا مؤرشات مع خبل رصع، اكتئاب، الجنون: وأخريًا وانقباضات،
يتخبط مخه صوت سماع يمكن إنه حتى شديد، لجفاف ضحية يكون باالستمناء املريض
بالرحم تتعلق مخاوَف ضحايا يسقطن فإنهن النساء، إىل بالنسبة «أما جمجمته. داخل
يأتي حتى الرشهات الشهوانيات مصاف إىل بهن وتنحدر أيًضا، وعقلهن بحيائهن تُوِدي
خطر وجود حالة يف أي الحاجة؛ اقتضت «إذا والعار.» اآلالم من يخلصهن البائس املوت
عىل واملشابك األحزمة من (نظام التكميم إىل النهاية يف اللجوء يمكن الفوري»، باملوت
إىل أو الذكور) لدى مستحيًال االنتصاب تجعل الفتيان أو للفتيات الجنسية األعضاء

إيالًما».55 أقل «عملية وهو الختان،
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ومعهم األطباء يرفض — العرشين للقرن األوىل العقود يف — قرن من يقرب ما بعد
مستوى عىل رأينا كما — أنه إال والوحشية. القديمة املمارسات هذه مثل الحق كل
سبيل يف تتشابه. لم وإن حتى تتواىل، فيها املبالغ الوسائل ظلت — العالجية الطرق
الرديئة وطرقه القديم النظام عهد إىل بنا يعود الذي — زنزانة يف الحبس منع تعويض
من ماير لودفيج اقرتح ،١٨٦٠ عام يف اإلجبارية. الفراش مالزمة بالعزل استُبِدل —
الفراش». يف «العالج بطريقة الحادة الحاالت ذوي الذهانيني املرىض معالجة هامبورج
يف مانيان يد عىل فرنسا إىل طريقها تجد أن قبل كلها، أملانيا يف الطريقة تلك انترشت
العقيل الطب مجال يف وسادت الطريقة هذه اكتسحت أعوام، ثالثة خالل .١٨٩٧ عام
ثم ومن للمرىض. عادية قاعة الزنازين منطقة من يجعل الفراش يف «فالوضع الفرنيس.
العالج عن ويُعرف الدرن.»56 أو القلب مريض مثل ويجعله املريض، كرامة من يزيد
بعض يف الالزمة بالراحة للمخ تزويده الرسيري العالج أو املستمر الفراش بمالزمة
طريقة أيًضا فهو النهاية، ويف للمالحظة. وسيلة كونه جانب إىل الحاد، الذهان حاالت
طبيب تحدث ،١٩٠١ عام يف بالفراش. إجباري إلزام النهاية يف فهو الجماعي» «للعزل
من الساحات إخالء يف إال مطلًقا الناجحة غري النظام هذا نتائج عن عقلية أمراض
عىل ولكن الفراش. يف حبسهن طريق عن رصاخهن ومن بالهياج املصابات املريضات
قال اإلجبارية، الفراش مالزمة وعن املزاجية. للتقلبات تعرضهن من قلل فإنه األقل،

الدائم.» والوهن «الخمول إنه — ملانيان القدامى املرىض أحد — ستيفان مارك
هناك تجعل لدرجة املريض هياج حالة يف العالجي األسلوب هذا تعقد يزداد
يف اإلجباري الفراش عن الشهادتان هاتان وتعطينا الفراش. يف تقييده إىل اضطراًرا
فكرة عن تماًما بعيدة صورة — النظام هذا مانيان أسس حيث — آن سانت مصحة
تشبه عارمة ضجة وسط يف «دخلُت الخاص: التمريض قسم يف اآلن نحن والراحة. الهدوء
حزينة اإلضاءة كانت ة، األَرسَّ من ان صفَّ الجانبني من وحويل […] الرصاخ يملؤها غابة
عىل حرفيٍّا يجثم العويل وكان رعشة. بالكاد حركة، توجد ال خامًدا. يشء كل جعلت
األفواه إال عليها للحياة مظهر هناك يكن لم بالفراش، امللتصقة الوجوه من السلسلة هذه
وبمشاهدتي عارم. غضب منها يتفجر مفتوحة كجروح الظالل وسط تبدو التي السوداء
مقيًدا بعضهم كان العاجزة. ثورتهم سبب النهاية يف أدركت كثب عن الوجوه لهذه
إال باستطاعتهم يعد فلم تماًما، مستحيلة حركة أقل جعلت لدرجة بقوة املجانني بسرتة
ناحية يًدا بالسرتات مقيدين حويل من جميًعا كانوا […] الجنون من نوع يف الرصاخ
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السميك. القماش من قطع بالفراش وتربطهم كذلك. والساقان لليسار، واألخرى اليمني
صباًحا، الرابعة الساعة يف […] النهوض من يمنعه برباط العنق مقيَد بعضهم وكان بل
مالءات تغيري يف يبدءون استقبلوني الذين الثالثة املمرضني فرأيت التغيري، موعد يكون
يغريون الحراس كان التام، الجمود من نوع ويف ملطخة. املالءات معظم كانت ة. األرسَّ
كانوا املقيدين، املرىض بفك قيامهم بعد الفراش. إىل ثانية املرىض ويعيدون املالءة
من يمرون كانوا ولذلك مالءته؛ لتغيري امليض قبل آخر فراش إىل جديد من يربطونهم

نفسك؟»57 ألوثت يسألون: آلخر وقت
ولكن آن، سانت بمصحة محتجز له صديق لزيارة ليوتو بول ذهب ،١٩٣٢ عام يف
يوجد ال ولكن ة، أرسَّ سبعة أو ستة هناك كان جانب، كل «من املرىضاملساملني: منطقة يف
جميلتني، وعينني مليح وجه ذو جميل، صبي ة، األرسَّ أحد ويف اإلطالق. عىل كريس أي
ويوجه األناشيد، بعض أو القداس تالوة يف أو الرصاخ يف وقته يقيض كان قوية، وِبنية
ويف تهديدات، وتارة اليسار عىل من وتارة اليمني، عىل من تارة حوله؛ ملن ابتسامات
هللا! ابن «أنا صدره: عىل بكفيه يرضب تجعله الهياج من حالة تصيبه أخرى أحيان
عن البائس املريض يتوقف لم الالتينية. الرتاتيل يستكمل ثم جميًعا!» عليكم اللعنة
كما والدته — شابَّة امرأة فراشه طرف عىل تجلس وكانت الفراش. عىل جنونه ممارسة
القذرة، العاهرة أيتها أخرى مرة «أنت يرصخ: كان منه اقرتبت وكلما — الحًقا علمت
يستأنف ثم وجهك!» حطمت وإال مني تقرتبي ال الشوارع! يف عملك تمارسني زلت أما
عن ينم وجه له قصري، هِرم رجل هناك كان آخر، فراش وعىل […] وتراتيله أناشيده
عىل ويبصق ساعة، ربع كل مالءته، يرفع كان البيضة. يشبه حليق ورأس ووجه الذكاء
بنوع املرىض يراقب وهو بصقته يمسح كمن عليها ويربت ثانية املالءة ينزل ثم فراشه،
اقرتاب عند أنه املريض، هذا عىل أيًضا ولوحظ منفًرا! أمًرا كان والسعادة. املكر من
قوية. رضبة لتلقي يستعد كطفل ليحتمي ذراعه فريفع يفزع كان فراشه، من املمرض
بينما زائرون. هناك يكون ال عندما املكان هذا داخل يدور فيما للتفكري األمر هذا ويدعو
يشء.»58 منهم يظهر فال القدم إىل الرأس من مالءاتهم ثنايا بني آخرون مرىض يختفي

منهم!» خويف ازداد مهارتهم؛ ازدادت «كلما

كال! مصحة؟ توجد ال باألحرى أو املصحة، داخل عالج يوجد ال أنه يعني هذا هل
… الحمامات من واملزيد حمامات فهناك دائًما، الساحة يتقدم رأينا كما باملياه فالعالج

377



الجنون تاريخ

تمتلك أن وينبغي للشفاء: ناجحة وسيلة تعد بالجنون املريض إىل بالنسبة «فالحمامات
كان الثالثة، الجمهورية عرص مستهل ويف 59«… وبوفرة الحمامات، أشكال كافة املصحة
العكس عىل أو امُلهيج املحول، باملياه: العالج من كبرية أنواع ثالثة بني التمييز يمكن
املحتقن، الجنون حاالت يف الجنون. أنواع مختلف عالج عىل قادًرا كان إنه أي املسكن؛
السفىل األطراف أن املعروف ومن املغطس، عىل القوية املحولة املياه دفعات ه تَُوجَّ
املنشطة الحمامات تستخدم االكتئابي، الجنون حاالت يف املخ. إراحة عىل القدرة لها
أو باردة بحمامات العالج يكون املوسع، والجنون االنقباضات حاالت يف «أما القصرية.
املياه حرارة درجة ومعروًفا: محدًدا يشء كل ويكون مبللة. مالءات داخل املريض بلف
— الوجبات كانت وحينها لساعات، يمتد قد الذي االستحمام زمن االستحمام، وتواتر
بالنسبة كذلك (واألمر املغطس يف وهو للمريض تُقدَّم — موعدها تغيري الستحالة نظًرا
بمدة يمتد الكبري) بينيل شقيق (ابن بينيل كازيمري كان جانبه، ومن الحاجة). قضاء إىل
بثالث تقدر املتوسطة املدة أن إال ساعة، وعرشين أربع حتى الحاالت بعض يف الحمام
وامللحيات القلويات باألدوية: املصحوبة الحمامات أيًضا وتوجد ساعات. أربع إىل ساعات

التعقيم. وحمامات البخار حمامات إىل باإلضافة … واملخردالت والكربيتيات
له املياه؛ بدفعات أم املغطس يف باردة، أم ساخنة كانت سواء باملياه، العالج إن
حيث القديمة؛ العصور منذ والعصاب، النفاس وجنون الهوس من حقيقيٌّ شاٍف أثر
60«… ساحقة نجاحات يحقق وكان طبيعية بصورة الباردة باملياه الرش يُستخَدم كان
العصبي الرقاص ومرض والرعشة الهذيان لعالج وسيلة أفضل باملياه» «الغمر يعد كما
الحالة هذه ويف الهسترييا؛ وأيًضا ذروتها»، حتى الرصع و«نوبات الجنيس والهوس
الرأس. عدا ما كله الجسم عىل توجه متقطعة برشات البارد الحمام استخدام يفضل
أن من عرش التاسع القرن ثمانينيات يف (١٨٤٩–١٩١٨) جراسيه جوزيف ويحذر
نجاح وبلغ املتخصصون. إال يمارسها أال يجب حقيقية» طبية «عمليٌة باملياه العالج
بطول توجه باردة حمامات طريق عن بالخرف املصابني عالج حد إىل الوسيلة هذه
ما عالج ١٨٥٠ عام يف موريل أوجستني بنديكت واستطاع البطن. وإىل الفقري العمود
بإسفنجة جيًدا حكهم بعد مرىض ستة يقف الساعة: يف مريًضا وستني خمسني بني
يف االحتكاك ويكون الحريق، خرطوم بواسطة مشرتك الستحمام يخضعون ثم رطبة،
استخدام كان إذا وحتى الثالثة، الجمهورية حكم بداية يف الدموية. الدورة تنشيط سبيل
هناك يكن «فلم تقدير، محط ظل باملياه العالج فإن صادًما، يبدو الحريق خرطوم
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العقلية األمراض أطباء من نادرة أصوات إال ترتفع ولم فوائده.»61 ويمتدح إال طبيب
يُحدَّد «لم بالقول: ١٨٧٤ عام يف أحدهم وجازف املائي. العالج هذا فعالية يف للتشكيك

مالئمة.»62 بطريقة الجنون معالجة يف املائي العالج دوُر بعُد
كعقاب االستحمام بني التمييز يستطيعون عقليٍّا مرىض هناك أن املؤكد من ليس
أشياء بي يفعلون إنهم العزيزة، «أمي األحوال: جميع يف منه يشتكون إنهم كعالج. أو
قبل، من أره لم حمام «إنه يقتلونني.»63 إنهم رهيبة، لحمامات ويُخضعونني مستحيلة،
العنيف البارد الحمام يف تظهر ما دائًما قوتها.» من ويزيدون بل مريعة، حمامات أربعة
التاسع القرن مطلع يف عرش. الثامن القرن نهاية يف ولدت التي بالصدمة العالج فكرة
غالبية كانت إذا عما كوكس ماسون اإلنجليزي العقلية األمراض طبيب تساءل عرش،
والسيئة املؤملة األحاسيس بسبب إال تشتهر «لم الجنون بعالج الخاصة العالجية الطرق

بها.»64 خاصة قدرة أي بسبب وليس للمرىض، تسببها التي
ما (ولكن القديمة العالجية للطرق حقيقيٍّا وريثًا نفسه كوكس ماسون ب وينصِّ
أيًضا املسمى الدوار املقعد عىل اعتماده طريق عن الجنون؟) عالج مجال يف الجديد هو
يف ظهرت التي «الهزهزة» عن املختلفة — الطريقة هذه وتضيف «الدوران». بطريقة
فكرة عىل اعتماًدا والصدمة، الخوف من نوًعا البسيط العالج إىل — عرش الثامن القرن
ومن العصبية؛ لأللياف منظمة غري حركات من يولد الجنون بأن تقول التي داروين
الطبيب ينصح بينما الفوىض. هذه إصالح شأنه من للجسم الرسيع الدوران فإن ثم
نظرية عىل معتمًدا كولني، تلميذ وهو — (١٧٤٦–١٨١٣) روش بنجامني األمريكي
الجرياتور باستخدام — املخ إىل الدم تدفق تقليل عىل يعمل الدوران أن عىل تقوم مختلفة
يقيد ثقيل مقعد وهو للمهدِّئ؛ تصوًرا أيًضا وضع الذي (وهو الكهربائية الصدمات أو
يشبه وهو الخارجية، املثريات عن إلبعاده رأسه فيها توضع علبة وتعلوه املريض به
إنجلرتا، يف الدوران نظام كوكس ماسون طبق الكهربائي). الكريس مذهلة بطريقة
إسكريول صنع تجريبي، نحو وعىل عادية. غري وضوضاء ظالم مؤثرات إضافة قاصًدا
عيوبه»: «بعض بسبب استخدامه أهمل ما رسعان أنه إال فرنسا. يف دوار كريس أول
طريقة بالطبع بدت، لقد دماغية. سكتة وحتى بل وإغماء، ودوار أنفي ونزيف قيء
كوكس يويصماسون واألخرية، والعرشين الثانية مالحظته يف إرهاب. كوسيلة «الدوران»
لخمسة إال بالدوران للعالج اللجوء الرضوري من يكن «لم قائًال: مريضاته إحدى بشأن

نريده.»65 ملا تخضع لكي به تهديدها فقط يكفي أصبح وبعدها أيام، ستة أو
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قدرة األكثر بطبيعتها أليست واعد. مستقبل لها فكان الكهرباء، إىل بالنسبة أما
أول ُطبَِّقت ولكن عرش، الثامن القرن يف كعالج اعتمادها بدأ صدمة؟ إحداث عىل
عامود «لتأثري بالسوداوية مريض إخضاع جرى عندما ،١٨٠٤ عام يف كهربائية صدمة
الجمجمة. إىل تصل أن قبل اليدين استخدام هي األوىل املحاوالت كانت كهربائي».
رجل من «ما كامل: بنجاح يسمى ما حقق مما الهزات؛ بمضاعفة التجارب واستمرت
من الرغم وعىل رقيقة.»66 سعادة وجهه عىل وارتسمت إال اإلحباط أو باالكتئاب مصاب
وثالثني مائة مرور وبعد استطاع الكهربائية، بالصدمات العالج فإن القديمة، نشأته
الكهرباء تستخدم ال السوداوية. عالج يف الساحقة67 النجاحات من الكثري تحقيق عاًما
كان والذي الكهربائي، العالج طرق كافة يف وإنما الكهربائية، بالصدمات العالج يف فقط
اختبار سيفر دو بمصحة األطباء كبري حاول ،١٨٤٥ عام يف «الكهربة». البداية يف يسمى
(من البروفيدانس مصحة يف البؤساء للمرىض املكتمل غري «الجهاز عىل الجلفاني التأثري
استخدام يف أسلوبه استكمل ماريفيل، بمصحة عمله وأثناء والبُْله).»68 عقليٍّا املختلني
بالهياج املصابني ومع الجمود، حالة من إلخراجهم القوى خائري املرىض مع الكهرباء
التأديب. بهدف صغرية كهربائية صدمة استخدام من أيًضا يمانع ال ولكنه لتهدئتهم.
علم يف التجريب بهدف أشكاله بكافة بالكهرباء العالج استخدام بدأ ما ورسعان
متحدثًا بو،69 مصحة يف الشأن بهذا بيانًا أوزوي الطبيب كتب ،١٨٥٩ عام يف النفس.
ويحدث البُله، عىل يؤثر ال «التيار أن منه واستخلص الجنون. أنواع كافة عىل تجربته عن
العقيل، تدنيهم بمدى املخبولني لدى أثره يتناسب بينما عقليٍّا، املختلني عىل طفيًفا أثًرا
املصابون ويشعر النفسية. اإلصابات سلم عىل هبطنا كلما وأمًلا شدة أقل يكون وهكذا
الكهربائية الهزات هذه بشدة — الذروة نوبات خارج — الوسواس ومرىض بالهوس
من الرغم فعىل واحدة، بفكرة بالهوس املصابون أما موجعة. آالًما لهم تسبب التي
وقوعهم بمجرد مؤقتًا عنها يتخلَّون فإنهم الهالوسية، اضطراباتهم أثناء الشديد عنادهم
للشعور مؤقتًا ويعيدهم الهذيان تهدئة يف يتسبب البدني فاأللم الكهرباء. تأثري تحت
أنفسهم عىل حكموا مرىض من ردود اقتناص الطريقة بهذه استطعت ولقد بالواقع.
تحرز الكهرباء أن إال الكهرباء. استخدام حتى ليقهر يكن لم إرادي بصمت لسنوات
العميقة)؛ التعاسة من اكتئابية (حالة السوداوية عالج يف باألخص ثراءً األكثر نتائجها
البداية يف هؤالء يتملك […] املرىض تتملك الذهول من حالة السوداوية إىل يضاف حيث
أقل تدريجيٍّا يصبحون ولكنهم الكهرومغناطيسية، املحفزات إزاء شديدة وبالدة جموٌد
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بصدمهم — جلسات بضع غضون يف — ينتهي الذي الكهربائي التيار لتأثري مقاومة
خريًا نستبرش منها، ويتأملون الصدمة املرىض فيه يدرك التي اللحظة يف قوية. بطاقٍة
إىل «الخفيفة» الكهربائية الصدمات من بدءًا االستمرار.» ونقرر أثمرت، قد جهودنا بأن

… أكثر هو ما
أمن الكهرباء. مع الهسترييا تقابل من بد هناك يكن لم عرش، التاسع القرن نهاية يف
حتى الجميع كان سالبيرتيري، مصحة يف الهسترييا؟ مرىض عىل تجربتها عدم املعقول
كهربائية، حمامات مختلفة: بطرق ولكن بالكهرباء، يعالجون العصبي الوهن مرىض
يف سيلني لنا ويبني إلخ. … محفزة أو مسكنة رشارات مكهرب، هواء من لفحات
ساعات «يف العقلية: لألمراض سني سري فيني مصحة يف األطباء كبري «بارابني» رواية
السوداوية مرىض رءوس فوق مغناطيسية عواصف يحدث كان أسبوعيٍّا، مرتني محددة،

الليل). نهاية إىل (رحلة تماًما» ومظلمة مغلقة غرفة داخل قصد عن املتجمعني
املساعد الطبيب — بابينسكي يصف ،١٩٠٣ عام يف بالكهرباء. العالج يختِف لم
حالتها ُصنفت بالسوداوية، مريضة لعالج يَّة» مخِّ كهربائية «صدمة — شاركو بمصحة
األفيون، باملياه، العالج اإلقناع، الوسائل: كافة معها ُجربت أن بعد منها ميئوس أنها عىل
استطاعت ولكن التشنج. ضد تستعمل نباتات من مستخلصة مادة من عالية جرعات
بابينسكي عنها يقول نتائج، إىل بها تصل أن الدماغ عىل الكهربائية الشحنات من سلسلة
انطالًقا وأحدث املخ، توجه غريَّ (الكهرباء) العامل هذا إن عامة بصورة «أقول بحرص:

التوازن.»70 إليها أعاد
القرن ثالثينيات يف بقوة بالكهرباء العالج عاد االهتمام، عدم من فرتة أعقاب يف
هذا أن إال التشنجات». «عالج اسم اتخذ أن بعد بالصدمات، العالج اتجاه يف العرشين،
الواليات يف ماالمود ويليام محاولة غرار عىل للكهرباء، دائمة حاجة يف يكن لم العالج
داخل معقمة سحايا حقن طريق عن الفصام مرىض عالج ١٩٤٠ عام األمريكية املتحدة
جانبهما، ومن الفقري. العمود فقرات بني العصبي للنبض املوصلة املشبكية العقد
األكسجني نقص بسبب وغيبوبة، بل تشنجات، حدوث يف وكوجيل ليبتز من كلٌّ تسبب
إعطائهما بسبب حساسية)، األكثر العضو إىل القادم األكسجني كفاية (عدم املخ يف
اإلنعاش وسائل فيه تزل لم عرص يف ذلك وكان ليستنشقوه، الخام األزوت للمرىض71
الحقبة أو القديم النظام عىل حكًرا البالية العالج وسائل تعد لم وهكذا للغاية. بسيطة

الرومانسية.
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أقل ولكن — بالصدمات للعالج أخرى طرق تجريبي نحو عىل تطبق كانت كما
العرشين: القرن من والثالثينيات العرشينيات يف — الكهربائية الصدمات من شهرة
يف (حقن النيرتوسيليلوز سائل باستخدام والصدمة غازي) مخي (مسح الرئوية الصدمة
األحيان)، بعض يف الحساسية لفرط خطرية أعراًضا املريض لدى تحِدث مختلفة مواضع
ساكيل عالج باسم املعروفة — األخرية الطريقة هذه وترتكز األنسولني. صدمة وأخريًا
نقص بسبب غيبوبة إحداث عىل — اخرتعها) الذي العقلية األمراض طبيب اسم (وهو
ثمانية إىل ستة من ترتاوح التي العالج فرتة وخالل األنسولني. بحقن الدم يف السكر
(بدأت املعالج للفريق فرصة للمريض الرتاجعي الضعف يتيح أن يفرتض أسابيع،
ساكيل عالج وظل وممتدة». عميقة حانية «عالقة معه يقيم أن بالفعل) تتغري الكلمات

ذلك. بعد وحتى العصبية، باالنقباضات العالج ظهور حتى املصحات يف مستخدًما
املرض تستأصل أنها — بالصدمة العالج من «أفضل» وهي — الجراحة وادعت
يف ينطلق العقلية األمراض علم كان الضارة. الحشائش مع نفعل كما جذوره، من
عقليٍّا املرىض بعض لشفاء عابرة مالحظات من — التجريبي بطابعه — األمر حقيقة
— النظامي بطابعه — عرش التاسع القرن واستكمل الرأس. يف بجروح أصيبوا ممن
الربيطانيني لدى (خاصة الرصع مرىض رءوس يف ثقوب بإحداث سيما وال النهج، هذا
فكرة النفس وعلم التنويم علم جمعية أمام جراح عرض ،١٩٠٧ عام يف واألمريكيني).
(أي القحف قطع وهي وحيدة عملية بإجراء «تكون عقليٍّا املتأخرين األطفال عالج أن
وعىل املخ. لتمدد أكرب مساحة إعطاء عىل فكرتها وتقوم املخ).»72 من جزء استئصال
الجمجمة شكل من والشخصية الطبع تمييز عىل القدرة نظرية أنصار يتعمد العكس،
الجنون، بشفاء األمر يتعلق ال املرة هذه تغلفه. التي الجمجمة وبالتايل مقولبًا، املخ إبقاء
بمهارة ا جدٍّ الصغار األطفال جمجمة عىل مخي» «قالب تركيب طريق عن منعه وإنما
الدماغ شكل «تحسني شأنه ومن ملسات، بعدة القالب هذا ضغط تعديل يمكن وذكاء.
رائد فإن وسخريتها، بل العلمية، الجمعيات شكوك من الرغم وعىل العام».73 وعمله
خدمات محقًقا عامليٍّا، جهازه تطبيق فيه سيجري بعيد بعرص تنبأ املخي القالب فكرة
وتشغيل التعقل عىل القادر الوحيد العضو «تقوية طريق عن وللدين، لألخالق جليلة

واملعنوية.» الفكرية األعضاء
الجراحة ظهرت فقد نفسها. املخ ملادة بشجاعة التصدي يف األطباء يرتدد لم
–١٨٣٦) بورخهارت جوتليب النمساوي العقلية األمراض طبيب تصور عندما النفسانية
— املخ» يف تتجمع «عنارص من تتكون النفسية الحياة أن مبدأ من انطالًقا — (١٩٠٧
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أجزاء استئصال طريق عن حالتهم من امليئوس عقليٍّا املرىض بعض معالجة يمكن أنه
حوايل إزالة يف يرتدد لم جراًحا، يكن لم أنه من الرغم عىل ،١٨٨٨ عام ويف املخ. قرشة من
أربعة العمر من تبلغ مريضة ملخ األيمن الفص من الرمادية املادة من جرامات خمسة
جراحية تدخالت لثالثة نفسها املريضة وخضعت وتهور. بهذيان مصابة عاًما وخمسني
أن قبل مشابهة، عمليات آخرين مرىض لخمسة نفسها بالطريقة أجرى ثم عامني. خالل
النتيجة هذه إىل توصل حيث ،١٨٩٠ عام برلني مؤتمر يف تدخالته عن بورخهارت يعلن
وشهد درجته.»74 تتدهور لم األقل فعىل الذكاء، استعادة يتم لم وإن حتى «إنه املطمئنة:
األمراض طبيب يتساءل فرنسا، يف الطريقة. هذه عىل عديدة احتجاجات األطباء مجتمع
يرضب املريض أِألن الجراحة؟ يف الجنون هذا حدود هي «ما سيميليني: رينيه العقلية
يف — قرن نصف وبعد السفىل؟»75 ألعضائه املحرك املركز مخه من نستأصل بقدميه،
املخ يف جراحية عملية أول مع فعليٍّا الحديثة النفسية الجراحة ظهرت — ١٩٣٦ عام
األعىل) واملهاد البرصي (املهاد املجاورة املخ مراكز من األمامي الفص فصل عىل تقوم
عاًما، عرشين مدار وعىل املريضة. والعصبية العاطفية التدفقات من تخليصه بهدف
بحاالت واملصابني املزمن الذهان بمرىض باألخص تُعنى التي العملية لهذه النجاح ُقدر
مرتكبي عىل إجراؤها يتم كان حيث األمريكية؛ املتحدة الواليات يف سيما وال الحاد، القلق
كثرة إىل باإلضافة بشدة، مطروحة ظلت الطبية األخالق مسألة أن إال الجنسية. الجرائم
النفيس، التداوي علم ظهور وبمجرد التحفظات. من العديد أثار مما االنتكاس؛ حاالت
يف مستخدمة ظلت بينما فرنسا، من تماًما فاختفت رسيًعا، النفسانية الجراحة توارت

األمريكية. املتحدة الواليات
النصف ففي الجنسية. األعضاء إىل الحديثة» «التقنيات هذه اتجهت ما ورسعان
عقليٍّا املرىض إخصاء ومعاريض مؤيدي بني مواجهة حدثت العرشين، القرن من الثاني
األمريكيني هم اإلجراء هذا مؤيدو وكان النساء. لدى املبايض واستئصال الرجال من
رشام رفع ،١٨٨٦ عام ويف الفرنسيون. رفضه بينما والبلجيكيني، واإليطاليني والكنديني
طريقة اعتبارها درجة إىل — السليمة حتى — املبايض استئصال أهمية «من أملانيا يف
براون بايكر إيزاك الربيطاني الجراح دعا ،١٨٦٩ عام يف الهستريي.»76 الرصع لعالج
العادة حاالت يف وخاصة البظر»، «استئصال إىل — األرامل» إىل بالنسبة «خاصة —
العملية هذه استكمال وتم عقلية. واضطرابات نوباترصع إىل تؤدي التي املزمنة الرسية
هذه كلفت ولقد كاٍو». «مجلفن سكني بواسطة الصغريين الشفرين الستئصال بأخرى

بلندن. التوليد طب جمعية من شطبه صاحبها النظرية

383



الجنون تاريخ

من بدءًا بمكانتها، احتفظت فلقد التقليدية، العالجية الطرق إىل بالنسبة أما
النصف يف كبري باهتمام الناردين نبات حظي ولقد كثريًا. وتعددت تنوعت التي املهدئات،
— الذي الثعلب، كف نبات أصباغ لصالح تراجع ولكنه عرش، التاسع القرن من األول
ويأتي نعاًسا، «يحدث — والرعشة الهذيان عالج أثناء كبرية بجرعات تناوله تم إذا
النظرية تلك من بدافع كبرية، بجرعات الحشيش تناول يتم كان كما الشفاء.»77 بعده
الجديدة األحاسيس سيطرة بمجرد املريض «يفقد األخرى: تطرد الهلوسة أن املتناقضة؛
مبدأ عىل اعتماًدا — آخرون يصف كان املقابل، يف القديمة.»78 الهالوس ذكرى حتى عليه
العرشين، القرن مطلع ويف محددة. بجرعات ولكن فعلية مخدرات — الهذيان مقاومة
املصحات عدد إن حتى بالداء، الداء عالج من موجة األمريكية املتحدة الواليات يف سادت
ميدلتاون مصحة مثل ، الستَّ تجاوز الطريقة بهذه مرضاها تعالج أخذت التي العقلية

.١٩١٣ عام وأربعني وستًة ألفني مرضاها عدد بلغ والذي نيويورك، يف
وضد الرصع، نوبات لعالج الربوم أمالح استُخدمت ،١٨٢٦ عام اكتشافها فور
التقدم رسعة مع الحديثة االكتشافات وتوالت بارتجاف. املصحوبة البرصية الهالوس
القلويات (أحد الخشخاش زهرة ار وعقَّ املورفني وكلوريدات الكوديني الكيميائي:
هذه أن إال إلخ. … السائل والكلوروفورم الكلوروفورم وجرعات األفيون) من املستخرجة
القرن نهاية يف أنه لدرجة التقليدية، باملسكنات العمل تبطل لم االكتشاف الحديثَة املواد
والقى أمامهم. املتاحة األدوية منتجات كثرة من األطباء بعض اشتكى عرش، التاسع
نتائج انتظار أثناء الرصع، عالج يف فوريٍّا تطبيًقا العرشين القرن يف الرببيتورات ظهور
ليست — اسمها بها يوحي التي األمان من الرغم عىل — الطريقة وهذه النوم. عالجات
بني من وفاة حالة وعرشين خمًسا تسجل ١٩٢٥ لعام إحصائية هناك إن حتى بالهينة،
أو لستة العميق (النوم املختلفة بأنواعه — بالنوم فالعالج عرشة.79 وإحدى ثالثمائة
أسابيع) ثالثة مدار عىل املتقطع والنوم الخفيف والنوم ،١٩٥٢ عام من بدءًا أيام عرشة

الذهان. مضادات اكتُشَفت حتى املصحات داخل كثريًا ليستمرَّ يكن لم —
أنواعها لقلة — املايض يف األمر كان كما — املقوية األدوية استخدام معدل كان إذا
من يختِف لم الذي الكينني، مرشوب مثل موجودة دائًما كانت فإنها املهدئات، من أقل
املقوية األدوية جانب وإىل عرش. التاسع القرن نهاية يف إال النفسية الصيدلة علم تراث
خالل األمريكية املتحدة الواليات يف صيحة أحدث هو التغذية يف اإلفراط كان التقليدية،
غذائي نظام اتباع فبعد العصبي. الوهن عالج يف عرش التاسع القرن من األخرية العقود
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بنبات مزودة بالدسم وغنية وفرية تغذية توفري يف نرشع أيام، لعدة اللبن عىل قائم
أو الشعري من مستخلصة مواد إىل باإلضافة األسماك كبد بزيت وأيًضا والحديد، الصبار
الدواء صيحة وتجاوزت قليلة). بجرعات األخري (ويستخدم الخمر أو القهوة أو الشمبانيا
حيث الرابعة؛ الجمهورية عهد يف األطفال مع تستخدم وأصبحت املصحة، جدران املقوي
الكينا مثل املقوية» «املقبالت إليهم فيقدم الكبار، مع أو السمك، كبد زيت إليهم يقدم
النبيذ مع األغلب يف ويخلط الصيدليات يف يباع الذي الكوينتونني عقار يستخدم (حيث
الطابع البسيطة املقوية الوجبة هذه عىل أضفى مما نقطة؛ عرشة ثالث بنسبة األحمر

الطبي).
الخربق نبات دور انتهى (حيث واملقيئات املطهرات املفرِّغات: إىل باإلضافة هذا
الرغم عىل إليها، يُشار ظل والتي الدموية للدورة املسيلة والوسائل النسيان)، ومىضطي
الذين عقليٍّا املرىض دماء وتسيل رهيبة، بكميات الدم «ينترش لها. إسكريول عداء من
أشكال هناك كانت يشفونهم.» أنهم األطباء من اعتقاًدا قواهم؛ تخور حتى ينزفون
استخدام تستدعي الشباب املرىض لدى الحاد والهذيان املحتقنة السوداوية من معينة
:(١٧٩٨–١٨٩٥) شارنتون-كامليل بمصحة األطباء كبري فيويصبها والحجامة. العلقات
تحملنا التي املقلقة املؤرشات من وغريها الرأس وثقل الوجه احمرار من نوًعا رأينا «إذا
الرشج عند العلقات استخدام نفضل املريض، دم من كمية سحب برضورة االعتقاد عىل
استخدامها ذاع التي الدموية للدورة املسيلة األدوية استخدام عن األذن خلف الصدغ أو
بنجامني مثل األدوية، لهذه متطرفون مؤيدون هناك كان أنه إال قرون.»80 خالل بكثرة
يصل قد أدوية استخدام اقرتح والذي — واملهدئ الجرياتور اخرتاع صاحب — روش

للجسم. الكلية الدموية الكتلة أخماس أربعة إىل حجمها
عمليات محل الحل عىل — باملفرِّغات ربطها يمكن التي — املهيجة األدوية تعمل
املتجاوبني غري املرىض كان بأكمله، عرش التاسع القرن مدار عىل الكافية. غري اإلفراغ
ويصف الالذعة. الخردل والصقات املهيجة واالحتكاكات طة، املنفَّ الفتيلة إىل يخضعون
وبينيل جيزالن يقرتح بينما الساخن. الشمع استخدام — االبتكاري بحسه — راي
املثل يقول كما للحكة.»81 مسببة نباتية «بمادة املريض مالبس رش — البلجيكيان
الخلطات نظريات عن وبعيًدا آخر، بيشء نفسك فاشغل تعيًسا كنت إذا اإلنجليزي،
الحالة تغيري عىل قادرة أنها دائًما وادعت مضض عىل إال تُزل لم التي — القديمة

حاًرضا. الجنون عالجات يف القديم التجريب ظل — املزاجية
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لعمل نفسها بالطريقة عالجية) ألسباب الحمى (استخدام بالحمى» «العالج ويعمل
حاالت الُقراصلعالج نبات استخدام الطبي ديشامرب قاموس يضع بينها (ومن املهيجات
من الشفاء حاالت بعض عابرة: مالحظة من الفكرة ولدت وكاملعتاد، الهستريي). الشلل
الحقن كانت العرشين، القرن مطلع يف شديدة. عدوى إثر عىل تمت العقلية األمراض
الربد جائحة أن إال متكررة. هياج نوبات بإحداث تسمح الجلد تحت الكربيتية الزيتية
إحداث عىل القائمة التجارب من عقود عدة وبعد ذروته. إىل بالحمى بالعالج تصل
جوليوس العقلية األمراض طبيب استطاع العام، بالشلل للمصابني املالريا من نوبات
بيتا ثالثة بحقن يقوم أن ١٩١٧ عام فيينا من (١٨٥٧–١٩٤٠) جوريج فون فاجنر
إىل حديثًا ودخل املستنقعات بحمى مصاب عسكري رجل من مأخوذة الدم من جرامات
نوبات من سلسلة إحداث عىل تقوم التي باملالريا» «العالج فكرة ولدت هنا ومن املشفى.
صاحب ونال الكينني. باستخدام فيها التحكم يجري يومني) كل شديدة (حمى الحمى
أمراض طبيب إىل أهديت التي والوحيدة — ١٩٢٧ عام الطب يف نوبل جائزة العالج هذا
ظهور حتى نفسه يفرض أن واستطاع عادية، غري نجاحات ذاته العالج وحقق — عقلية

الثانية. العاملية الحرب أعقاب يف بالبنسلني العالج
طي يف كانت أنها نظن عالجية وسائل تظهر العجيب، الزخم هذا وسط ويف
وهي عقليٍّا؛ املريض منطق يف للدخول القديمة املحاولة حال هي هذه كانت النسيان.
املريض هالوس لتثبيت طريقة أفضل أََفَليْست بشدة. إسكريول انتقدها التي الطريقة
ليس تعني ورؤاه، هذيانه واقعية عىل للمريض «فموافقتنا عليها؟ موافقته هي عقليٍّا
املسيح.»82 أنه اعتقاده مثل يكونه، أن يدعي من صحَة وإنما مجنونًا، ليس أنه فقط
يف الطريقة هذه عن شارنتون مصحة مدير شرتاوس شارل يدافع ذلك، من الرغم وعىل
األسوياء، خاصلغري وجود خلق من فائدة هناك أنه «نعتقد قائًال: العرشين القرن مطلع
مظاهر محاكاة محاولة مع املحاولة تلك ودفع متابعة الخاصة: لحالتهم مناسبًا يكون
أو نية وجود يف نأمل نحن باختصار، […] أفكارهم يف الغريب التفاوت مع تتماىش
مقطع شرتاوس (ويذكر املريض هالوس مع املتجانس األوهام عالم مع للتأقلم محاولة
لكسب املاهر للكذب واللجوء املكر استخدام يمكننا الظروف، بعض «يف بينيل: فيليب
يف — امرأة هناك كانت […] تدريجيٍّا») شفائها بهدف أحالمه إىل والدخول املريض ثقة
بحالة إصابتها يف موته تسبب الذي طفلها باسم ترصخ — جنونها نوبات أعنف وسط
بمستلزماتها وليد لطفل دمية برشاء ريتي للدكتور اإللهام جاء الحظ ولحسن الهلع، من
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حاملة وقتها تقيض وكانت توترها، وقل نوباتها هدأت وبالفعل لها، وإعطائها ومهده
فراشه.»83 عىل بحرص وتضعه بقبالتها تغمره ذراعيها بني طفلها

الوسائل هذه إحدى عليه يطبق أو يخضع املريضاملحتجز أن تصور املمكن من كان
املوجهة العالج وطرق أنواع كثرة أن إال الطبيب، لرأي أو لحالته تبًعا فقط العالجية
للعالج كقابل املريضمصنًفا كان إذا وخاصة للعجب، يدعو يشء هي إنما نفسه املريض
الفاترة والحمامات العزل يستخدم: الهوس مريض فمع منها. ميئوًسا حالة وليس
الثعلب كف ونبات واألفيون واملليِّنات للقيء واملسببة للنزيف املسببة واألدوية والباردة
واالحتكاكات أشكالها بكافة الحمامات وملريضالسوداوية: معنٌي. تغذيٍة ونظاُم والبوروم
مريض مع يستخدم بينما والتمارين، التسلية ووسائل للقيء واملسببة املهيجة واألدوية
ولعالج السموم. أنواع بعض وحتى بل الجمجمة، وثقوب والرببيتورات البوروم الرصع:
عىل معدنية قطعة (وضع باملعادن وعالج مجلفن تيار الكربى: اللعبة الهسترييا: مريض
املقوية واألدوية املغناطييس والتنويم للتسكني باملياه والعالج التشنج ومضادات الجلد)

تقريبًا. يشء كل باختصاٍر … واملخدرة املهيجة واألدوية البدنية والتمارين
الثالثة ذي املريض هذا فعالج االحتجاز؛ لزمن تبًعا بالطبع الوسائل هذه تختلف
وقت يف هلوسته بدأت (والذي ١٨٤٨ عام سوفو بون يف املحتجز — عاًما والثالثني
شديدة هياج حاالت مع وشديد مستمر «بهوس حالته َصت وُشخِّ روان) مدينة حصار
واملوضعية العامة الدموية للدورة املسيلة األدوية استخدام استلزم — ومتواصلة»
لفرتات ومستمرة عالية «بجرعات الثعلب كف ونبات اليومية والحمامات واملليِّنات
لعملية خضع شهر، ميض وبعد فُعِزَل، تهدئته. يف منها يشء يفلح لم ولكن طويلة».
جرح إنها أي منفذًا؛ لتشكل الجلد تحت تَُمرَّر القطن من (قطعة الرقبة يف فتيلة وضع
عالج له فُوصف مستمر، والهياج أشهر، ثالثة مرت موضعيٍّا). تقيًحا يسبب صناعي
أن قبل ١٨٤٩ يوليو يف الكولريا بسبب املريض تويف وأخريًا تحسن. دون ولكن زئبقي،

استبعاده. أو آخر عالج تجربة من يتمكنوا
أن «أعرتف مذكراته: يف سابق محتجز روى الثانية، اإلمرباطورية عهد نهاية يف
مثلما البرش، حب تدَّعي التي الوحشية األساليب تلك ويباركون، بل يقبلون، الجميع
لهذه أضع ولكني الخري، فعل بنيَّة للجراحة الالزمة الوحشية األعمال ويباركون يقبلون
بعد للشفاء احتمالية األَقل عىل أو يقني هناك يكون أن وهو واضًحا؛ رشًطا األشياء
هذه — سابًقا محتجز مريض — جراسونيه لهم يوجه األطباء، إىل وبالنسبة تطبيقها.»

منهم!»84 خويف ازداد مهارتهم، ازدادت «كلما النهاية: يف الكلمة
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املجانني احتجاز

القرن يف يقترص كان األمر فإن الجنون، عالج ألساليب املذهل التعدد من الرغم عىل
إبعادهم أي كمرىض؛ عالجهم وليس املجانني احتجاز عىل العقلية األمراض لطب الذهبي
أول نجد املحتجزين، للمرىض اليومية الحياة ففي أنفسهم. من وحمايتهم اآلخرين عن
يتوسطون الذين الوحيدون وأحيانًا بل املوجودين أول هناك دائًما هم الحراس. يشء
عىل والرهيبة البسيطة القدرة يدهم ويف واإلداري، الطبي والجهاز املريض بني العالقة
مرتبة يف الحارس يأتي ولذلك املعنوي»؛ و«االلتزام والعمل الالئحة تغليظ أو تخفيف

منه. أعىل وأحيانًا الطبيب، قبل
داخل اليومية الحياة لحظات من لحظة كل يف — رأينا كما — الحراس يتحكم
عىل يقع من هم بعدهم. للنوم ويخلدون طويل، بوقت املرىض قبل فيستيقظون املصحة؛
وتهدئة املصحة داخل واللياقة النظافة ورعاية املقدس، املواعيد جدول احرتام عاتقهم
كل ويف حارسه. عيني عن واحد مريض يغيب أال يجب املشاجرات. ومنع الخالفات
اللوائح وتذكر مواجهتها. الحارس عىل ويتعني فجائية، حركة أي توقع يجب لحظة
يمارسون كانوا وإن بسجانني»، وليسوا بخدم، «ليسوا أنهم للحراس املخصصة العديدة
العقدين يف إال نفسه املصطلح يظهر (لم كممرضني وظيفتهم جانب إىل األدوار هذه

العرشين). القرن من والثاني األول
اإلدارة لدى سيئة سمعة للحراس كان العرشين، القرن من األوىل العقود حتى
أقل فعند بها. يُهدَّدون كانوا التي العقوبات كثرة ذلك عىل والدليل الطبي. والجهاز
داخل باملفتاح الكثرية األبواب أحد إغالق مثًال أحدهم نيس إذا يُعاَقبون، كانوا خطأ،
وهناك فيه. بالتجول له مرصح غرِي املصحة داخل ما مكان يف أحدهم سار إذا أو املنطقة،
مريض، أورضب تعنيف أو سب حالة: تعويضيف ودون الفوري الفصل من حاالت أيًضا
أو مراسالت، أي عىل التشجيع أو السلطة»، ضد «الثورة أو السْكر، أو يشء، رسقة أو
إىل املرفوع تقريره ويف الليل. أثناء خاصًة إذٍن دون الخروج أو قانونية، غري تجارة
اإلرشاف» «طاقم بورج منطقة بمصحة األطباء كبري ينتقد ،١٨٩٣ عام سري محافظ
إىل الحراس «وينقسم مهنيٍّا. كفاءتهم وقلة عدديٍّا كفايتهم بعدم مندًدا قاسية، بلهجة
واملهملني واللصوصوالسكارى واألرشار واملترشدين املصحة داخل املتسكعني فئات: أربع
وال مستقرين غري وهم مستًوى أقل هم من ثم — ثمن بأي هؤالء من أيٍّا أريد وال —
مضٍض عىل يقبلون الذين الطموحون أيًضا وهناك ادعاءاتهم، مع كفاءاتهم تتناسب
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مهارة دون َمزارَع عمال وأخريًا بقيمتهم، جديرة وظيفة انتظار يف كحراس وظيفتهم
عجزهم. أو سنهم بسبب العسكرية والورش الخاصة املصانع من مفصولون عمال أو
يبقون منهم، املزارعني وخاصة وأمناء، مساملني يكونون ما فعادة األفضل، هم وهؤالء
خيال.»85 كل يفوق وذكاءهم وكسلهم جهلهم أن إال أحيانًا، بها ويتعلقون املصحة يف

متزوجني غري رجاًال يكونون ما عادة التحديد؟ وجه عىل الحراس هؤالء هم من
بوجود علموا وعندما الريف. من قادمني بسيط، تعليمهم عاًما، األربعني يتجاوزوا لم
مائتي للغاية؛ ضئيًال راتبًا يتقاضون جماعات. يف أحيانًا حرضوا املصحة، يف وظائف
النجار فيه يجني كان الذي الوقت يف عرش، التاسع القرن معظم طوال سنويٍّا فرنك
أو بالهياج املصابني املرىض مع يعملون الذين الحراس وكان املبلغ. هذا أضعاف ثالثة
من ولرت الظهرية وجبة ذلك إىل ويضاف فرنًكا. عرشون قدرها زيادة يتلقون بالرصع
وأحيانًا باملجان، يُعاَلجون كانوا عام. كل نهاية يف األحذية من وزوجان يوميٍّا، النبيذ
أيام لثالثة بإذٍن يحظى أن للحارس يمكن كان أيًضا. وإصالحها مالبسهم تنظيف يتم
يبيت كان عندما خاصة للغاية، محدود املصحة من خروجه عام. كل مرتني لبيته للذهاب
ضآلة من الرغم عىل املدينة يف غرفة له تكون أن يفضل كان من منهم أن املثري ومن فيه،
العقلية األمراض ملصحات مفتش أول — فرييس أبدى ،١٨٣٨ قانون صدور قبل راتبهم.
وأقوياء شبابًا الحراس هؤالء يكون أن يحب «كان املوضوع. هذا من شديًدا تأثًرا —
إليهم ُعهد الذين التعساء هؤالء لرعاية حياتهم كل ويكرسون إنسانية، مشاعر وذوي
املرىض، عن الصادر والصياح الرصخات — نهاَر ليَل — لحظة كل يف تحارصهم بهم.
من الكم هذا ومع عامل أقل يتقاضاه بما ومقارنة للخطر. حياتهم تتعرض وقد بل
والكساء.»86 الغذاء إضافة مع للغاية قليلة — شهرية مكافأة يتقاضون والقلق، التعب
عنرص وجود تصادف «إذا الصدد: هذا يف كثريًا ١٨٧٤ عام تقرير يختلف وال
البحث يستغرقه الذي الوقت من أكثر املصحة يف يعمل يظل ما نادًرا الحراس، يف جيد
سوءًا، أكثرهم أو منهم، السيئة العنارص أما […] تعبًا وأقل أفضل أخرى وظيفة عن
عىل سلبًا تؤثر دائمة تغريات عنه ينتج مما عملهم؛ من للفصل يتعرضون ما فرسعان
املصحات يف يتحسن الوضع أن التقرير ويضيف أنفسهم.» املرىض وعىل الخدمة انتظام

راهبات. إلرشاف الحراس فيها يخضع التي
باإلحباط إلصابتهم سواء واحد؛ مكان يف طويًال الحراس يمكث ما نادًرا بالفعل،
يزيد الراتب أن من الرغم (عىل الغالب يف أشهر ستة من أقل املصحة، من لفصلهم أو
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الوضع يف التحسن يكن لم السيئة). الستة األشهر هذه بعد فرنًكا وخمسني مائتني إىل
واألمر والَده، االبن فيخلُف الحراس، من أرس بالفعل وتكونت ا. جدٍّ بطيئًا كان بل رسيًعا
من الثالثينيات يف الهواة ألحد صورة يف يظهرون هم وها املوظفني. إىل بالنسبة كذلك
أزرار لها األسود الكتان من بدلة فوقه طويًال أبيض قميًصا مرتدين العرشين، القرن
طويل، حبل بواسطة بالحزام ومربوطة برشائط مزينة وطاقية عنق وربطة ضيقة،
وترتسم وظيفتهم. وشعار بل الوحيدة امليزة وهي املفاتيح؛ من مذهلة بكمية وممسكني

اتحاًدا. فصاعًدا اآلن من وكوَّنوا فخر. نظرة وجوههم عىل
يف رئيسني فاعلني الحراس ظل العقلية، األمراض لطب الذهبي القرن مدار وعىل
تنقل فلم اكتشافهما. املؤرخني أحد يستطع ولم العقلية»، املصحة وواقع «حقيقة تكوين
املرىض مواجهة يف وحدهم الحراس مستوى عىل يدور يقال ال ما وكل يشء، كل السجالت
األطباء من أكثر — فهم والثقايف. االجتماعي املستوى عىل كثريًا عنهم يبتعدون ال الذين
سرتة إلغاء أسباب أحد كان لقد مصحة. ألف الواحدة املصحة داخل يجعلون الذين —
من يستخدمونها كانوا الحراس أن ،١٨٩٦ عام ببو لوقا القديس مصحة يف املجانني
مريض أي عقاب يف الحق لهم ليس أنه حني يف استخدامها، ويسيئون بل أنفسهم، تلقاء

أنفسهم.87 تلقاء من
إىل بالنسبة األمر واقع رأينا فقد اليومية، الصغرية التهريب بعمليات يتعلق فيما أما
موظًفا. أو حارًسا يمر، جعله من هناك أن يعني فهذا رشعي، غري بريد مر إذا الربيد:
علماء أسماه ما — االحتجاز أماكن وكل السجون يف كما املصحات يف — أيًضا وهناك
الحانات حال هي هذه قليًال. اللوائح تجاهل يتم حيث الحر؛ باملكان األمريكيون االجتماع
املرىض مع جنب إىل جنبًا الحراس يجلس وحيث الورشة، أعماق يف تختفي التي الرسية
داخل مرخصة حانة هناك كانت الثانية اإلمرباطورية حكم نهاية يف إنه حتى املحتجزين.
وكانت البيضاء»، «البطة تسمى وكانت ليل، بمدينة ديو دي جون سان اإلخوة مصحة
أن بيد زهيدة».88 بأسعار والسيجار والرباندي والقهوة والنبيذ «الجعة للمرىض تبيع
عن مسئول رس أمني هناك يكون أن عىل تنص الغريبة «الحانة» لهذه الداخلية الالئحة
كانت حالة. لكل طبًقا محددة الكميات وتكون يرشبه وما يرشب من أسماء تسجيل
إىل فوائدها وتصل رشيفة، ترفيه وسائل باملؤسسة للعاملني تقدم البيضاء» «البطة حانة

زبائنها. لكل دورية وليمة تقديم
بوتار اآلنسة عىل هذا وينطبق باملصحة، العمل لتسيري يشء كل من االستفادة يجب
،١٨٩١ عام يف البيضاء». «البطة تشبه كانت التي بسالبيرتيري، بشاركو املمرضات كبرية
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لالحتفال سالبيرتيري بمصحة الكبري املرسح يف علمانيٍّا» «حفًال الشعبية املعونة نظمت
ذات النحيفة املسنة املرأة هذه أصبحت لقد بوتار. مارجريت لخدمة الذهبي باليوبيل
نموذًجا — «بابوت» أو بوتار» «ماما األطباء عليها أطلق والتي — الصارمة الهيئة
ِبوسام ُكرمت ولقد الدينية، املؤسسات عىل الثوري الهجوم أوج يف العلمانية للممرضة
التاسعة يف وهي وتقاعدت شخصيٍّا. بارتو لويس الوزير يد عىل ١٨٩٨ عام يف الرشف
الوقت، هذا يف مازاران أصدره قرار بموجب سالبيرتيري يف لتقيم عمرها من والسبعني

بها. يقيم أن العامة باملصحة عاًما عرشين من ألكثر َخَدَم موظف ألي الحق يعطي
الجيوش؛ يف للرتب تدرًجا يعطي الذي الطبقي، الرتتيب إىل بوتار اآلنسة وخضعت
فيفتش الحراس، عىل سلطة له وتكون املرشفني، كبري «الرقيب» يدعى املصحة، ففي
عليه ويكون اليوم، من معينة أوقات يف املهجورة املناطق من بدءًا منطقته إبطاء دون
تفتيش أيًضا ويتوىل الورشة، يف العمال رئيس بدور والقيام العاملني قائمة مراقبة
الخصوص وجه وعىل — وأخريًا والبهو، املمرات ويراقب تفتيش، عمليات وأي الداخلني،
يضطر أن املصحة داخل املفارقات بني فمن والطبيب؛ اإلدارة أمام املتحدث هو يكون —
إىل البداية يف الحديث توجيه إىل — األطباء كبري مخاطبة أراد ما إذا — عقليٍّا املريض
أليست ال. أم األطباء كبري مقابلة يستدعي األمر كان ما إذا هو يحكم الذي املرشفني كبري
السيد، هو املفتشني كبري يكون الزيارة. تلك تتم كيف رأينا ولكننا يومية؟ زيارة هناك

… املصحة داخل صعبة أياًما يتوقع أن معه التفاهم يرفض الذي األطباء كبري وعىل
— والشهرية الكبرية األسماء تجعلنا أال يجب هذا؟ كل من األطباء كبري أين ولكن
النفيس العالج يف متخصصة كيانات عىل تطلق والتي الضخمة، األبحاث عىل تظهر التي
املغمورين األطباء هؤالء أي العقيل؛ للطب الجليدي الجبل من املختفي الجزء ننىس —
ال ا، فحقٍّ الجارية. األحداث وأضواء املؤتمرات عن بعيًدا مستشفياتهم داخل املحبوسني
املصحة، وتشغيل تطبيقها مسئولية هم يتولون وإنما النظريات، تقدم هؤالء يصنع
حضوره وضعف األطباء كبري ظهور قلة بأن االعتقاد يمكننا ربما سيئ. بشكل ولو حتى

صحيًحا. ليس هذا أن إال منازع، بال واملدير املصحة يف قمة أعىل لكونه يرجع
ويتحدث بقليل. ليس وهذا والخروج، االحتجاز قرارات األطباء كبري يتخذ ا، حقٍّ
مع بإجالل بدورهم يتحدثون الذين املفتشني، كبري وخاصة للحراس، باحرتام املرىض
ففي جيًدا؛ أجًرا يتلقى فإنه النهاية، ويف الهني. باألمر ليس أيًضا وهذا األطباء. كبري
للخمس تبًعا سنويٍّا فرنك آالف وستة آالف ثالثة بني راتبه يرتاوح العامة املصحات
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الهموم كمَّ ينفي ال هذا ولكن الحارس)، راتب (ولنتذكر املهنية مسريته تحدد التي فئات
حتى هكذا (ويسمى األطباء كبري يتقاسم أن يجب البداية، يف عاتقه. عىل يحملها التي
عرش) التاسع القرن من األول النصف يف عادة الحال هي كما الوحيد الطبيب كان وإن
مرسوم ويُخضع دينية. ملؤسسة امرأة) يكون األغلب (ويف الرئيس أو املدير مع السلطة
رفضه يمكنه الذي — املحافظ موافقة إىل الخاصة املستشفيات يف تعيينه ١٨٥٢ عام
هذا يشكل الواقع، ويف الوزير. من بقرار العامة املصحات يف تعيينه يجري بينما —
هناك كان (ولقد شائع أمر وهو املنصبني، اختالط حالة يف إال االختالف، من نوًعا األمر
الخاصة، املصحات إىل بالنسبة أما .(١٨٧٤ عام الحالة بهذه مصحة وثالثون اثنتان
يمكن ولكن — ومكرمني محرتمني بالطبع — موظفني من أكثر األطباء كبريو يكون فال
عامة، لجهة تابع خاص حتى أو خاص أو عام مشًفى يف كان وإذا تأدب. بكل استبدالهم
تمأل سوفور، بون مصحة ففي ومتدخلة؛ تافهة إدارة ضد يقاوم أن األطباء كبري عىل
بأسلوب ولكن الطبيب، تعليمات عىل بناء بالطبع للمرىض، الصحية التقارير الراهبات
يمارس األقاليم يف مصحته أعماق يف القابع األطباء كبري يشعر ال اختيارهن. من وعبارات
واالكتشافات اإلصالح بحركات مهتم بأنه الواقع أرض عىل عقلية أمراض كطبيب عمله
— هؤالء وعن خدمته. إىل بعضها إدخال جدوى دون يحاول قد ولكنه «الباريسية»،
الطبية» الشخصية «ارتداد عن الحديث الصعب من يكون — الواقع يف عدًدا األكثر وهم

فوكو). (ميشيل
دائًما األطباء أو الحراس يكون فال آمنًا. ليس املجانني» «احتجاز فإن النهاية، يف
العقلية لألمراض طبيٌب يعدد 89،١٩١١ بتاريخ صادر مقال يف اعتداء. أي من بمأمن
التي البالغة واإلصابات القتل حاالت — التضخيم من بنوع — فيلجويف بمصحة
تمتد األرقام هذه أن إال باملصحة؛ وحراس أطباء ضحيتها وراح الخمسني تجاوزت
إراديٍّا تعرض الكربى املصحات أن كما أجمع. العالم مستوى وعىل عاًما عرشين خالل
فعل كان وإن ودبابيس، ثقب وآالت سكاكني املرىض: مع تُضبط التي األسلحة كافة
التمرد، عن أما الندرة. يف غاية حاالت يشكل آخر، مريض عىل ولو حتى نفسه، االعتداء
حينما ،١٨٩٠ مايو يف للصحفيني. جاذبًا حدثًا يجعله مما نادر؛ بشكل يحدث فهو
ينجح لم الطعام، عىل لالحتجاج األسطح بيسرت بمصحة بالهياح املرىضاملصابون تسلق
كوسيلة مرة ألول استخدمت التي اإلطفاء رجال خراطيم استخدام بعد إال تفريقهم
لتفريق كوسيلة استخدامها الدعابة من بنوع املوجودين الصحفيني أحد واقرتح للقمع،

بحديثه. األخذ وتم السياسية. املظاهرات
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فإنه النفيس، الطب لدراسة وجهده وقته من القليل يكرس األطباء كبري كان وإذا
للزيارات ودفرت ومتابعة دخول شهادات التقارير: من النهائيٍّا عدًدا املقابل يف يحرر
لطلبات وإجابات إحصائية وبيانات سنوي نصف وتقرير ليوقعه) لألدوية (ودفرت
وملدة االنتحار. أو الهرب حاالت عن ناهيك معينة، حالة حول للمحافظني دائًما رضورية
يكن ولم والعامة. الخاصة األنشطة بني ما املدينة يف وقته يوزع الطبيب ظل طويلة،
املرىض ملالحظة رضوري أمر وهو — املصحة يف الطبيب إقامة ففكرة املصحة؛ يف يقيم

املتدرب. بدور يقوم الذي املساعد الطبيب فكرة ظهور بعد إال تبدأ لم —
وأجريت ،١٨٨٨ عام من ابتداء نفيس طبيب الختيار إقليمية مسابقة أول ُعقدت
يف املسابقة هذه يف امرأة أول وُقِبَلت .١٩٠٢ عام منذ (وطنية) موحدة مسابقة أول
ما وأحيانًا مساعد. طبيب وظيفة يف املسابقة يف املقبولون األطباء ويَُعنيَّ .١٩٠٨ عام
عام منذ أطباء. كبريي ملنصب وا يرتقَّ أن قبل سنوات لعدة االنتظار عليهم يتعني كان
أطباء اختيار مسابقة إىل املسابقة وتحولت املساعد، الطبيب وظيفة ألغيت ،١٩٢٢
أن بيد النفسية. للمصحات أطباء اختيار إىل ،١٩٣٧ عام يف ثم العقلية، األمراض ملصحة
املطلق السيد األطباء كبري من تجعل لم — بقوة ظهرت التي — النفيس الطبيب مهنة
القدر إله مثل أبناءها تفرتس التي ذاتها، املصحة هو هناك املطلق فالسيد املصحة؛ يف

كرونوس.

393





الرابع الفصل

يف يفمصحاتاألمراضالعقلية «جولة»
الغرب

محدًدا ظهوره يكن ولم فرنيس، طابع ذا العقلية األمراض لطب الذهبي القرن يكن لم
كان وإن حتى تماًما)، فرنيس تاريخ هو ١٨٣٨ (فعام آخر إىل بلد من نفسها التواريخ
العاملية الحرب إىل األقل عىل يمتد الذي بأكمله عرش التاسع القرن عن الحديث بإمكاننا
الحًقا نأتي وسوف — بينيل وضعه مشرتك أسايس نظري كيان أي عن وبعيًدا األوىل.
حتى واحدة، املؤسسية االستجابات تكن لم — الفرتة هذه مدار عىل ثرائه مدى ذكر عىل

نفسه. الغربي العالم داخل
عدة عىل فرنسا من والقريبة — ١٨٣٠ عام استقاللها نالت التي بلجيكا1 شكلت
إىل قادت والتي العقيل، االعتالل مرىض مسألة بدراسة مختصة لجانًا — مستويات
الحصول رضورة عىل ينص الذي ،١٨٥٠ عام يونيو من عرش السابع قانون إصدار
٥٤ عن يقل ال ما تضم البالد كانت العقلية. لألمراض مؤسسة إلنشاء ترصيح عىل
مرىض، تضم ظلت التي «جيل» العائلية املستعمرة ثمة وكانت صغري. أغلبها مؤسسة،
إىل وتحولت للدولة ملًكا املستعمرة أصبحت ،١٨٦٢ عام يف محتَجزين. الواقع يف كانوا
والعرشين الثامن قانون جاء ثم العقلية. لألمراض مصحة إليها أضيفت ثم مستوصف،
الوقت ذلك حتى كان الذي — الطبيب فأصبح السابق. القانون ويكمل يعدل ديسمرب من
الصحة. وليس العدل وزير من مبارش بقرار يُعني — املصحة مدير قرار عىل بناء يُختار
— بالحريات يتعلق فيما القسوة من الكثري شابها وإن — الجديدة األحكام وتسمح
موجودة الحرة» «األجنحة هذه كانت فرنسا. قبل املفتوحة الخدمات نحو التطور بفكرة
جانب من مقاومة تلقى كانت ولكنها الدفع، عىل القادرين للمرىض طويل زمن منذ
يف افتُتح األوىل، العاملية الحرب وبعد قانونية. غري مصحات تعتربها كانت التي اإلدارة
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مغلقة مؤسسة أول (أُنِشئَْت ولألطفال للكبار النفسية املستوصفات من العديد بلجيكا
تقسيم سياسة إىل — أيًضا فرنسا قبل — بذلك متجهة ،(١٩٢٠ عام األطفال لعالج

القطاعات.
الحد يدير ١٨٤١ عام قانون وكان بالكامل،2 مختلًفا الوضع كان هولندا، يف
بإنشاء األقاليم يلزم ولم الحدود، أضيق يف إال لوائح يضع فلم املرىض. مشاكل من األدنى
١٨٨٤ عام قانون يكن ولم كبري. بشكل الطبيب دور ًما محجِّ العقلية، لألمراض مصحات
يف الدينية. املؤسسات مساعدات إىل اللجوء تفضل األقاليم كانت ثم ومن إلزاًما، أكثر
والعصبية. العقلية األمراض ملرىض املسيحية املعونة جمعية تأسست ،١٨٨٤ العام ذات
تأخذ صغرية وحدات داخل بالدين الطب مزج إىل الربوتستانتية املؤسسة هذه وتهدف
هناك ويقدم األرسة»). «ربة (أو األرسة» «رب الجناح رئيس يسمى وهكذا، العائلة. شكل
املساعدة، هذه يف االندماج من الكاثوليك يتمكن لم … أخالقي طابع له معنوي عالج
جمعية مثل والراهبات الرهبان جمعيات إرشاف تحت الخاصة مؤسساتهم وأنَشئوا
األطباء عمل ظل املرة، هذه الدين عن النفيس الطب فصل من الرغم وعىل الخري. أو املحبة

الكهنة. من لصيق إلرشاف خاضًعا
مختلفة. تطورات شهدت فقد وفنلندا)، أيسلندا فيها (بما اإلسكندنافية3 الدول أما
القانون عىل التصويت جرى — السويد مع الوقت ذلك يف املتحدة — النرويج يف
مصحة أول وأُنشئت .١٨٤٨ عام يف العقيل االعتالل مرىض وحماية لعالج النرويجي
تم التالية، العقود ويف بفرنسا. أوكسري مصحة غرار عىل ١٨٥٥ عام العقلية لألمراض
«مجموعة — خريية منظمة عرب يتم األمر كان السويد، يف أخرى. مؤسسات ثالث إنشاء
فنلندا يف .١٨٧٦ عام حتى املصحات نظام عن مسئولة كانت والتي — السريافيم»
عن الوحيد املسئول هي الدولة كانت — الروسية للسيادة الوقت ذلك يف الخاضعة —
ثالث تالها ثم ،١٨٤١ عام هناك مؤسسة أول وأنشئت العقيل. االعتالل مرىض احتجاز
أيًضا. للدولة تابعة املصحات كانت الدنمارك، ويف القرن. من الثاني النصف يف أَُخر
خدمة تأسست كما و١٨٨٨. ١٨٥٢ بني ما أَُخر خمٌس ثم ،١٨٢٠ عام األوىل وافتتحت
فلم أيسلندا، أما .١٨٥٥ عام يف النفسية املصحات عن منفصلة عقليٍّا للمتأخرين خاصة
هذه وتشرتك ريكيافيك. بمدينة ١٩٠٧ عام يف إال النفسية لألمراض مصحة بها تُفتتَح

أملانيا. يف النفيس بالطب العميق تأثرها يف جميعها البالد
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أملانيا يف العقيل االعتالل مرىض رعاية مسئولية كانت عرش، التاسع القرن حتى
الغرف. من مجموعة منطقة كل يف رئيسية مصحة كل يف كان البلديات. عاتق عىل تقع
مرىضاالعتالل لعالج خاصة مؤسسة أول إلنشاء ١٧٦٤ عام حتى االنتظار واقتىضاألمر
البلدان يف العلمنة حركة قادت النابليونية، الحروب أعقاب ويف بريم. من بالقرب العقيل
عام يف بنفسها. العقيل االعتالل مرىض مسئولية تويل إىل البالد هذه دفع إىل املختلفة
مصحة أنشئت ،١٨٢٠ عام ويف ببريويث، العقيل» مرىضاالعتالل مصحة «أنشئت ،١٨٠٥
عام يف .١٨٥٠ عام بعد إال يتضاعف لم املصحات هذه عدد أن إال شليزويج. يف أخرى
العقيل االعتالل ملرىض مصحة وسبعني وتسع مائتني عن يقل ال ما أملانيا يف كان ،١٨٩٩
وستِّ مائة إنشاء تم كما تماًما). جديدة مصحة وخمسون وأربع مائتان بينهم (من
صغرية بمصحات األمر بدأ .١٨٦٩ وحتى ١٨٤٠ عام من الفرتة يف خاصة مصحات
أن إال رسيًرا)، وخمسني ومائة وعرشين مائة بني ما باملصحة يكون أن راي (يقرتح
املتوسط يف تضم املصحات أصبحت فرنسا. يف حدث مثلما املتاحة، األعداد تجاوز الطلب
عام مقتبل يف بكثرة األعداد وزادت عرش، التاسع القرن منتصف يف مريض ثالثمائة
تمتاز عقليٍّا. مريض ومائتي ألفني لتستقبل ١٩١١ عام كليف مصحة وأنشئت .١٩٠٠
من امليئوس واملرىض عالجهم يمكن الذين املرىض بني الخلط بعدم األساس يف أملانيا
املرىض من كبري عدد ظل — العائالت مشاعر تُجرح لئال — الواقع يف ولكن حاالتهم.
(سميت نفسها أماكنهم يف شفائهم من امليئوس فئة إىل األوىل الفئة من انتقلوا الذين
يف فرنسا. يف املستخدمة ذاتها هي العالجية الطرق كانت النسبي»). «التوافق مصحات

.١٩٤٩ عام يف إال تظهر ولم محددة، أملانية ترشيعية أحكام هناك تكن لم املقابل،
النفيس الطب بطابع أملانيا4 يف عرش التاسع القرن من األوىل العقود اصطبغت
املدرسة هذه ممثيل أهم ويعد الروحي. املرض مفهوم تصحيح يعتزم الذي الرومانيس
–١٧٧٣) هينروث كريستيان وجوهان قبًال) التقيناه (الذي راي كريستيان جوهان هم
حاول عندما متأخًرا كان الوقت. ذات يف عرصه عىل ومتأخًرا متقدًما يعد الذي — (١٨٤٣
الجنون. لحدوث كسبب الخطيئة مفهوم إدخال يعيد أن — لوثر أنصار من وهو —
آخر كيان وبني و«األنا»، واملشاعر الغرائز يتضمن الذي «هذا» بني لتمييزه ومتقدًما
التحليل رواد من رائًدا جعله مما بعد؛ العليا األنا ليست وهي العليا»؛ «نحن ب يوصف
تحول يف الفضل صاحب أن إال «نفيسجسمي». مصطلح استخدم من أول وكان النفيس.
فيلهلم هو األساس يف واألكاديمية اإليجابية إىل الرومانسية من األملاني النفيس الطب
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قبل أصبح والذي وزيورخ، وكييل بتوبنجني الطب أستاذ (١٨١٧–١٨٦٨) جريزينجر
مؤسيس أحد يعد كما بربلني. األعصاب وعلم النفيس للطب أستاذًا سنوات بعدة وفاته
كما — الوليد الجامعي النفيس الطب هذا أسفر ولقد النفساني. العصبي الطب علم
ساهم ولقد العقلية. األمراض لتصنيف أنظمة أو نظام إلنشاء محاولة عن — سنرى
عدم سياسة بإدخاله خاصة أملانيا، يف العقلية األمراض مصحات تطوير يف جريزينجر

الزراعية. باملستعمرة يسمى ما أو املرىض تقييد
–١٨٢٤) جودن فون جوهان نذكر الكثريين، األملان األمراضالعقلية أطباء بني ومن
إلينو بمصحة ثم بون) من (بالقرب سيجبورج بمصحة املساعد الطبيب — (١٨٨٦
أول — ورتزبورج) من (بالقرب فرينرك مصحة إدارة ١٨٥٥ عام يف توىل باد). (يف
مديًرا أصبح ،١٨٦٩ عام ويف املرىض. تقييد عدم سياسة فيها تَُطبَّق أملانية مؤسسة
جابريزي مصحة إدارة توىل ،١٨٧٢ عام يف ثم بزيورخ، الجامعية النفسية للعيادة
الحكومة إليه عهدت بميونخ. النفيس الطب يف األستاذية كريس أيًضا ونال العليا، ببافاريا
يف بريج. قرص يف واملحتجز — املجنون» «امللك الثاني لويس امللك برعاية البافارية
بحرية عند نزهتهما من طبيبه وال امللك يرجع لم ،١٨٨٦ يونيو من عرش الثالث مساء
يبدو خنق. آثار الطبيب جثة عىل وظهرت هناك، غارقتني جثتاهما ووجدت ستارنربج.

ينتحر. أن قبل طبيبه قتَل — الضخمة البنية ذا — املجنون امللك أن جليٍّا
أن إال خاص، بشكل ثراءً عرش التاسع القرن يف النمساوي5 النفيس الطب شهد
يف ولِنبقى التايل). الفصل يف األمر (وسنَدرس املصحات أسوار خارج تم العلمي تطوره
بفيينا–إيرنتهورم الشهري املرىض» «برج أن مالحظة املثري من كان العقيل، الطب نطاق
أثًرا الضخم الدائري املبنى هذا ترك فلقد لإلحباط؛ سببًا كان ١٧٨٩ عام افتتح الذي
الطوابق ذي الربج هذا ببناء الثاني جوزيف «أمر قال: إسكريول زاره وعندما سيئًا.
مركز من الضوء الطرقات كافة تستمد بينما دائري، ممر عىل تطل التي بزنازينه الستة،
كريه.»6 مبنًى إنه أمتار). ستة (حوايل توازات ثالثة عن قطرها يزيد ال التي الساحة
أثر «إنه بروما: املشئوم أنج سانت وقرص فيينا برج بني مقارنًا تور دي مورو ويضيف
العقلية األمراض أطباء رأي يختلف وال لإلقامة.» بشع مكان ولكنه بعيد، عرص إىل يرجع
فيينا بربج األطباء كبريي أحد — جورجني بي أنشأ ،١٨١٦ عام يف كثريًا. النمساويني
ما ورسعان املساملني، املرىض الستقبال فيينا خارج صغرية مؤسسة — الصيت ذائع
يف أنشأ راي، أفكار إىل ومستنًدا شفائهم. من وامليئوس الفقراء املرىض عىل الربج اقترص
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العالج فيها يقوم والتي األثرياء، العقيل االعتالل ملرىض خاصة مؤسسة أول ١٨١٩ عام
يف التفكري بدأ ،١٨٢٠ عام ومنذ الخيل. وركوب والورق البلياردو ولعب املوسيقى عىل
مبادئ مع تتماىش كبرية بمؤسسة عاًما) الثالثني جاوز قد يكن لم (الذي الربج استبدال
فون إم — فيينا برج مصحة من آخُر أطباءَ كبريُ وزار الجديدة. العقلية األمراض طب

.١٨٤٣ عام يف وسويرسا وأملانيا فرنسا مصحات — فيسزانيك
ليكون عقلية، أمراض طبيب كل يقوم أن فيه ينبغي الذي العرص هو هذا كان
خارج العقلية األمراض مصحات يف نسبيٍّا كبرية زيارة) (بمعنى بجولة بلقبه، جديًرا
األنظمة مقارنة لهم يتيح واألمريكيني للربيطانيني إجباريٍّا تدريبًا يعد هذا كان بالده.
تور دي مورو وكان النشاط. بهذا كثريًا الفرنسيون يهتم لم بينما منها. واإلفادة املختلفة
لكثرة الفرنيس النموذج عن خارًجا — بفيينا املجانني برج يزور سابًقا رأيناه الذي —
مناقشة وبعد إسكريول. مديره طلب عىل بناء بها يقوم كان التي العالجية» «زياراته
زيارة يف رشع ،١٨٣٦ عام ويف وإيطاليا. سويرسا إىل بزيارة قام ،١٨٣٠ عام يف رسالته
واكتشف الصغرى، وآسيا وسوريا وفلسطني والنوبة مرص عرب أعوام ثالثة استغرقت
كما والجنون»، الحشيش عن «مقال دراسة نرش ،١٨٤٥ عام ويف الحشيش. خاللها
األمراض نشوء علم يف للبحث ومتفردة فعالة «وسيلة الهندي القنب نبات ألياف يف رأى
مادة تسببها التي النفسية األمراض علم يف املستقبلية الدراسات بذلك (متقدًما العقلية»

املهلوسة). املواد عىل تجريبها جرى والتي معينة
متنزه منتصف يف مريض لسبعمائة تتسع مؤسسة أول أُنِشئَت النمسا، إىل وعودًة
ُخصصت — ١٨٢٢ عام تأسست التي — براج مصحة غرار وعىل .١٨٥٣ عام يف واسع
القرن من الثاني النصف ويف اليدوي. العمل عىل تقوم التي العالج ألساليب فيها غرف
حوايل أُنشئ ،١٨٦٣ عام فمنذ العقلية. املصحات من العديد تأسيس جرى عرش، التاسع
أي احتجاز يحظر القانون وكان خاصة. مصحات وسبع ا عامٍّ مشًفى وعرشين واحد
الطارئة، الحاالت يف وحتى البلدية. أو املنطقة يف حكومي طبيب من شهادة دون مريض
للمرىض يمكن كان كما ساعة. وعرشين أربع من ألكثر اإلجراء هذا تأجيل يمكن ال
يتعهد أن برشط ذويهم، رغبة عىل بناءً — ال أم شفاءهم أتموا سواء — املصحة مغادرة

برعايتهم. هؤالء
نفيس األول النمسا؛ يف مغايران تصوران هناك ظل أملانيا، يف الحال كانت وكما
األوىل الحالة يف مسمر يعد عرش، الثامن القرن نهاية ومنذ جسدي. واآلخر إنساني
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فيينا برتك قرارهما يف يشرتكان االثنني أن إال لهذا. مثاًال الثانية الحالة يف وجال
فون إرنست ويعد عرصهما. يف والدينية األخالقية التصورات مع نظرياتهما لتعارض
ويف الرومانيس. النمساوي النفيس للطب األهم املمثل (١٨٠٦–١٨٤٩) فوشتريسليبني
وتُرجم عاًما وعرشين خمسة خالل مرة أربعني ُطبع الذي — الروح» «صحة مؤلَّفه
كل لدى املوجودة الجنون مبادئ مقاومة رضورة يوضح — الرئيسة األوروبية للغات
وكان فيينا، يف النفيس الطب درَّس من أول هو كان رحمة. أو توقف دون منا واحد
بعد األمريكية املتحدة الواليات يف االهتمام بهذا تحظى أن (قبل العقلية للصحة رائًدا
املالحظة زمن — جريزينجر من وبإيحاء أملانيا مثل — جاء ثم الثانية). العاملية الحرب
يف سيما وال — (١٨٠٤–١٨٧٨) ديتيل جوزيف حاول ولقد والوصف. اإلكلينيكية
يف بإصابات العقيل املرض ربْط — (١٨٤٥) العقلية» لألمراض اإلكلينيكي «الترشيح
تشخيص إيجاد عىل يقوم فصاعًدا اآلن من األمر أصبح التكهنات، عن وبعيًدا املخ.
إىل بدورها انقسمت بفيينا «املوضوعية» املدرسة أن إال العقلية. لألمراض موضوعي
الذي — (١٨٣٣–١٨٩٢) مينريت ثيودور بوضوح يمثلها باثولوجية ترشيحية مدرسة
أسباب علم عىل ترتكز وصفية أخرى ومدرسة الوقت، من لفرتة له تلميذًا فرويد اتخذ
االفتتاحية محارضته يف — (١٨٤٠–١٩٠٢) إبينج كرافت ريتشارد أكد وهكذا األمراض.
«الطب أن — العقلية لألمراض فيينا بمصحة امللحقة اإلكلينيكي النفيس الطب بعيادة

تفسرييٍّا.» وليس وصفيٍّا علًما يشء كل قبل يكون أن يجب الحايل النفيس
بالد يف خاصة خالص، قومي نفيس طب يوجد ال نظرية، وبعبارات الحقيقة، يف
ليدزدورف فماكس األطباء. من العديد إىل بالنسبة كذلك واألمر النمسا. مثل منفتحة
وروسيا. وبريطانيا فرنسا ثم أملانيا، يف أقام ولكنه النمسا يف درس (١٨١٨–١٨٨٩)
يبدأ أن قبل بطرسربج، بسان العقلية األمراض مصحة يف األطباء كبري منصب وشغل
النفيس الطب تدريس وبني خاصة مصحة إدارة بني جمع حيث النمسا؛ يف املهنية سريته

بالجامعة.
الشديدة، بالالمركزية تتسم كانت سويرسا7 فإن مساحتها، صغر من الرغم وعىل
،١٨٤٨ عام السويرسي الدستور صدور بعد فحتى لديها. العقلية األمراض طب وكذلك
الفرتة يف العامة. والصحة التعليم بميزانية يتعلق فيما باستقاللها محتفظة األقاليم ظلت
تنشئ ألف مائة سكانها عدد تَجاوز التي املقاطعات كانت و١٩٠٠، ١٨٣٠ بني ما
مؤسسات إىل باإلضافة رسير. ثالثمائة إىل مائتني من تضم عقلية أمراض مصحات
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األطباء أن يف سويرسا خصوصية وتكمن الرصع. مرىض لخدمة عادة تهدف دينية
يكون ال ثم ومن النفيس، الطب بتدريس إليهم يُعهد من هم العقلية املصحات مديري
أال أخرى؛ خصوصية توجد العكس، وعىل العميل. والتطبيق النظرية بني انفصال هناك
الباطني). بالطب يرتبط (الذي األعصاب وعلم النفيس الطب بني الواضح الفصل وهي
العيادة يف األستاذية كريس ويشغلون أملانيا من عادة يأتون العقلية األمراض أطباء كان
فوريل أوجست َ ُعنيِّ ،١٨٧٩ عام يف «البريجولزي». واملسماة بزيورخ الجامعية النفسية
املهنية مسريته أيًضا هو بدأ ولقد العيادة. لتلك مديًرا فود مقاطعة من (١٨٤٨–١٩٣١)
النفسية بالعيادة معيًدا تعيينه تم — وفيينا زيورخ يف دراسته بعد — ثم بالده خارج
ولم النمل). دراسة مثل أخرى، اهتمامات عدة لفوريل (كان أعوام خمسة ملدة بميونخ
— سنرى كما — بلولري يوجني ،١٨٩٨ عام منذ البريجولزي يف وتلميذه خليفته يتواَن

للمكان. عاملية شهرة كسب يف
االعتالل ملرىض املقدمة العناية تكن لم روسيا؟8 عن الرشق، أقىص عن وماذا
إنشاء يف املحليون الحكام يبدأ فلم ذاته. املجتمع من أرسع بصورة هناك تتقدم العقيل
مما وأكثر العبودية. إلغاء بعد ١٨٦١ عام يف إال العقيل ملرىضاالعتالل زراعية مستعمرات
األمر ازداد ولكن املشايف، خارج يتطور كان العلمي البحث فإن النمسا، يف عليه األمر كان
الغرب. إىل يميل وتيار السالفية القومية تيار بني ممزقة الروسية الصفوة لكون تعقيًدا
فرنسا إىل وموسكو بطرسربج سان يف التيار هذا ممثيل من النفسيون األطباء نظر ولقد
عام روسيا يف النفيس للطب أستاذية كريس أول أنشئ جريزينجر. عهد يف خاصة وأملانيا،
–١٨٢٧) بالينسكي إليفان وُمِنح بطرسربج. بسان العسكرية الطبية باألكاديمية ١٨٥٧
عام منذ العقلية. األمراض لطب بطرسربج جمعية ١٨٦١ عام أَسس الذي (١٩٠٢
فالديمري ويعد روسية. مدن عدة يف العقلية لألمراض مصحات توفري يف رشع ،١٨٦٩
مارس بطرسربج، سان يف الطب درس أن بعد خلفائه. أحد (١٨٥٧–١٩٢٧) بيشترييف
عام ويف بفرنسا. وسالبيرتيري شاركو مستشفيات يف وأيًضا أملانيا يف خدمات عدة يف عمله
عرشين مكث حيث بطرسربج، بسان والعصبية العقلية لألمراض أستاذًا َ ُعنيِّ ،١٨٩٣
حول لألبحاث معهًدا ١٩٠٧ عام يف وأَسس اإلكلينيكي. التعليم تنظيم خاللها أعاد عاًما
العصبي الترشيح علم لتدريس البانثيون يشبه مبنًى إنشاء ينوي كان وفاته، (وُقبيل املخ
وأطباء النفسيني األطباء من الكثري مثل العباقرة»). أمخاخ ودراسة لتخزين «ويصلح
روسيا ويف مصحة. داخل املمارسة عن بالبحث أكثر بيشترييف اهتم الروسيني، األعصاب
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داخل اليومية الحياة ملواجهة بالذهاب الكبار النفسيون األطباء يهتم لم فرنسا، مثل
كورساكوف وسريجي (١٨٤٩–١٩٣٦) بافلوف إيفان كذلك العقلية. األمراض مصحات
— األخري عكف وقد البحث. مجال يف عامليٍّا شهرتهما ذاعت اللذان (١٨٥٤–١٩٠٠)
يف اإلصالح تحسني عىل — اكتشفها التي األعراض متالزمة ذكر عىل الحًقا سنأتي الذي
جانب إىل — (١٨٥٥–١٩١٧) سريبسكي فالديمري انشغل كما النفيس. العالج مؤسسات
األعصاب وعلم النفيس الطب جمعية أنشطة يف بفاعلية يشارك (كان — الجامعي عمله
ضمانات عىل الحصول إىل سعى وبالتايل الرشعي، والطب النفيس بالطب بموسكو)

العقلية. األمراض مجال يف للخربة
عرش الثامن القرن من الثاني النصف تضم طويلة زمنية فرتة تربز إيطاليا،9 يف
املشايف يف تعاَلج الحادة الجنون حاالت كانت عرش. التاسع القرن من األول والنصف
املرىضاملزمنني. إليواء الرئيسة واملقاطعات الكربى املدن يف مصحات أقيمت بينما العامة،
بعض هناك تقدم وكانت ،١٧٧٣ عام يف مثًال الهوس مرىض لعالج لوك مصحة فأُنِشئَت
رجًال وعرشين أربعة هناك املرىض عدد بلغ أشهر، بضعة غضون يف الطبية. الرعاية
وستني أربعمائة بلغ حتى تدريجيٍّا العدد هذا ارتفع ،١٨٨١ عام يف امرأة. وثالثني وثالثًا
ومقاطعة البابا أرايض عىل وبريوس وسيينا بارما املؤسسات: توالت ثم مريًضا.10
شديًدا. كان الترشيعي املستوى عىل التفاوت أن إال وبالرما، مودين) (دوق إيمليا ريجيو
القبول مخضًعا العقيل، مرىضاالعتالل باحتجاز ا خاصٍّ قانونًا وحدها توسكاني أصدرت
املحافظ إبالغ إال التزام أي هناك يكن فلم ذلك، غري أما محكمة. من لترصيح والخروج
يف العقيل االعتالل مرىض قاعات يف أيًضا هكذا الحال تكن ألم ولكن احتجاز، أي عن
من بؤًسا أكثر مصريًا العقلية األمراض أطباء من األول الجيل القى فريونا؟ أو فينيسيا
أنشئت التي — كامباني أفرسا مصحة يف املجانني طبيب راتب فكان الفرنسيني. زمالئهم
دوكات تسعة يوازي ما أي عقار؛ حارس راتب يعادل — مورا من بقرار ١٨١٣ عام
دوًكا؛ وعرشين خمسة يتقاىض الحراس) كبري (أي املجانني» «معلم كان بينما شهريٍّا،

دوره. ألهمية نظًرا
لألمراض كطبيب املهنية مسريته بداية يف — بواسمون دي بريري ألكساندر زار
جنوة مصحة له وبدت العقلية. لألمراض اإليطالية املصحات من العديد — العقلية
كان العقيل. االعتالل مرىض ومصحات عالج حول العرص أفكار عن البعد كل بعيدة
مكبلني بل مربوطني هناك املرىض كان والشفقة».11 «التقزز له يسبب حوله يشء كل
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املخصصتني واالثنتني للرجال املخصصة األربع الغرف يف هناك يكن ولم بالسالسل.
يتمكن ال املؤسسة: هذه عن واحدة كلمة إال نضيف «لن فصل. أو تقسيم أيُّ للنساء
سينافرا مصحة تَنَْل ولم االعرتاف.» رس تأدية بعد إال هناك من الخروج من املرىض
تيوفيل جاء ،١٨٥٠ عام يف بكثري. ذلك من أعىل تقديًرا — ميالنو من بالقرب — الخريية
بفينيسيا سريفولو سان مصحة وزار كصحفي، وإنما كطبيب ليس إيطاليا، إىل جوتييه
من الكثري يُبذَل «فلم الرتابة. يف غاية املباني له بدت جزيرة. عىل ١٧٣٣ عام منذ املقامة
فيها تركوا أنفسهم املرىض أن إال للمجانني.» زنازين إىل الرهبان غرف لتحويل الجهد
بوصلة، دون تسري سفن وكأنهم منهم، وغموًضا بؤًسا أكثر هو ما يجد «ال كبريًا: أثًرا
املجنون داخل القابعة املظلمة الروح لعل كيان. دون من وحياة مصباحها، تركت شعلة
مرىض هناك كان … األبد؟ إىل مجنونة أرواح هناك ستكون أم املوت، بعد وعيها تستعيد
اآلخر الجانب وعىل الجدران، بهم تحيط الجرداء الحديقة يف بالكرات هدوء يف يلعبون
مخيفة. هالوس تطاردهم متعجلة بخطوات ثالثة أو اثنان يتنزه بينما الليدو، يلعبون
طائر وكأنه للرياح مكشوف عاٍر ورأس ونحيفة جافة هيئة وله ساكنًا آخر وقف بينما
الذي الطائر هذا أنه يعتقد كان أنه يف شك وال املستنقعات، أحد فوق يقف البلشون

وقفته.»12 يتقمص
التي شياروجي مبادئ إيجاد فيها الصعب من كان التي البائدة، الفرتة تلك كل بعد
منتصف يف هام منعطف األفق يف الح بفلورنسا، بونيفاس القديس مصحة يف تطبق
من هم وأصبحوا مشهورين األطباء أصبح املرة. هذه عام بتخطيط عرش، التاسع القرن
ثم بميالنو، سينافرا مصحة مدير — (١٨١١–١٨٩٥) فريجا فأندريا املشاريع. يقدمون
يف أسس قد كان — النفيس الطب يدرِّس كان حيث ١٨٦٥ عام منذ العام املشفى مدير
جمعية اسم ١٩٣٥ عام يف ستتخذ والتي اإليطالية»، الرشايني عالج «جمعية ١٨٧٣ عام
خاص ترشيع وضع رضورة عن ١٨٧٦ عام دافع بالربملان، نائبًا ولكونه النفيس. الطب
ومورسييل بفلورنسا وتانزي بروما وتامبوريني فريجا ويعد العقلية. األمراض بمصحات
لقانون املماثل ،١٩٠٤ فرباير من عرش الرابع لقانون املؤسسني اآلباء هم وآخرون؛ بجنوة
لرجال املعادية النزعة ذوو — األطباء هؤالء حلم جدوى، ودون بفرنسا. ١٨٣٨ عام
يف كإيطاليا. بالكاثوليكية التمسك شديدة بالد يف النفيس للعالج كاملة بعلمنة — الدين
— العقيل االعتالل مرىض مسألة حول وطني تحقيق أول أُجِري حيث — ١٨٧٥ عام
و١٢٩١٣ (١٩١٤ عام وأربعني مائة (بلغت مؤسسة وأربعني ثالثًا تضم إيطاليا كانت
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أو األطباء من سواء — العاملني عدد ظل بينما ،(١٩١٤ عام يف ٥٤٣١١ (بلغوا محتجًزا
دائًما. األدنى الحد يتجاوز ال — املمرضني

أوروبي بلد من بشدة يختلف العقلية» األمراض لطب الذهبي «القرن فإن نرى، كما
رعاية شهدت األمر. هذا يف ذهبي قرن عن الحديث مثًال يصعب إسبانيا،13 يف آخر. إىل
متأثرة اإلسباني التنوير عرص يف تغيري كرياح جاءت التي — العقيل االعتالل مرىض
وهي أوروبا، يف العقيل االعتالل ملرىض مصحة أول (فنذكر اإلسباني العربي بالطب
حرب أحدثته الذي الدمار بسبب متتابًعا انهياًرا — (١٤٠٩ عام الوليد بلد مصحة
باقي يف الحظوة من نوًعا يشهد كان الذي الوقت يف ذلك ،(١٨٠٣–١٨١٣) االستقالل
أحد يديرها التي املحلية السلطة من مرسوم كان فقد مختلفة. بدرجات أوروبا دول
١٨٢٢ عام قانون يستطع ولم طبية. شهادة أي دون شخص أي الحتجاز كافيًا القضاة
التأكيدات من الرغم عىل إصالحاته يفرض أن — الفرنيس النموذج عىل ُصمم الذي —
املنفردة، املحاوالت بعض عدا ما مأزق، يف العقيل االعتالل مرىض رعاية كانت املتكررة.
من أوسع وسلطة نفوذ للمدير كان (حيث بربشلونة املقدس الصليب مصحة إنشاء مثل
اتسعت — البالد بباقي مقارنة واسًعا تقدًما تشهد كانت التي — كتالونيا ويف الطبيب).
الحكومي: الدعم تراجع بسبب العقيل؛ االعتالل ملرىض الخاصة املصحات إنشاء حركة
يوبريجات دي بوديليو وسان (١٨٤٤) مار دي لوريه بمدينة تورلوناتيكا مصحة
معهد أول ١٨٦٣ عام أُنشئ أيًضا، كتالونيا ويف … (١٨٥٧) بيلني ونوفا (١٨٥٤)
الطاقم بالكامل مسئوليته يتوىل أن عىل «ثورية» بطريقة شدد والذي الدماغ، لدراسة
مدريد، ويف .١٩١١ عام النفسيني األطباء تضم مؤسسة أول ولدت برشلونة، يف الطبي.
مصحات كانت البالد، باقي ويف .١٨٧٧ عام العقلية لألمراض خاصة مصحة أول أُنِشئَت
تدريس أما أعدادهم. تكفي تكن لم ولكنها الفقراء، املرىض تستقبل ديو دي جون سان
متأخًرا إال االستقرار يف يبدأ فلم الفرنسية، املدرسة من املستوحى التقليدي النفيس الطب

الرشعي. الطب من كفرع إال الجامعة يدخل ولم عرش، التاسع القرن يف
من مختلف. بتطور ولكن األوروبي، النموذج محاكاة يف أيًضا الربتغال14 رشعت
مرىض رعاية قطاع عىل يغلب كان عرش، الثامن القرن وحتى عرش السادس القرن
ومؤسس الربتغال يف ١٥٩٥ عام املولود ديو؛ دي جون القديس طابع العقيل االعتالل
يف الجربي االحتجاز دور غرار عىل — التنظيم هذا انترش ولقد وعالجي. خريي تنظيم
اإلخوة تنظيم اسم تحت فرنسا سيما وال أوروبا، أرجاء كافة يف — القديم النظام عهد
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مرىض الستقبال مكانًا التنظيم لهذا التابعة املصحات خصصت ولقد الخريية. لألعمال
الطبيب أطلقها التي التحذير صيحة أن إال وإسبانيا. الربتغال من بدءًا العقيل االعتالل
يف العقلية األمراض مصحات يف جولته عقب — ١٨٤٤ عام جوميز أنطونيو برناردينو
العامة الرعاية مجال يف أنه تثبت — األصلح) هو األملاني النموذج له بدا (حيث أوروبا
كبري مشًفى إال هناك يكن فلم لتحقيقه. الكثري هناك يزال ال العقيل االعتالل ملرىض
العقيل. االعتالل بمرىض مخصصة مناطق بالفعل تمتلك جوزيه ساو — لشبونة يف
ووجدها نفسه، التاريخ يف املشفى هذا مباني فرنيس عقلية أمراض طبيب زار ولقد
عن االستعالم وبعد بالتفاني.15 واألطباء بالنظافة نفسها املؤسسة اتسمت بينما رديئة،
املرىض أرباع ثالثة يأتي هامة: تفسريات عدة الطبيب وضع املصحات، يف النقص هذا
القرى يف «يوجد بينما لشبونة، من وثمانني وواحًدا مائتني عددهم البالغ املحتجزين
يف وجودهم مع نتساهل مساملون، عقيل اعتالل مرىض — لشبونة فيها بما — واملدن
أو السلوك سيِّئو «املرىض أما استقبالهم.» يمكنها مؤسسة لدينا توجد ال ألنه الشوارع؛
مؤقتًا «حبسهم إىل — نقلهم لصعوبة نظًرا — املحلية السلطات فتضطر الخطرون»،
يف «األثرياء العقيل االعتالل مرىض عالج يجري بينما العادية». املشايف أو السجون يف
لألمراض مصحة افتُِتَحت ،١٨٤٩ عام يف آخر». بلد إىل إرسالهم يجري أو منازلهم،
الذين األثرياء املرىض استقبال فقط يتم حيث — ريافول — لشبونة يف بالفعل العقلية
من ميئوًسا املرىض هؤالء أرباع ثالثة أصبَح أْن يمنع لم هذا ولكن عالجهم. يمكن
ثمانية ظل ،١٨٨١ عام ببورتو فرييرا دي كوند مصحة افتتاح من الرغم وعىل شفائهم.
لهم، مكان يتوافر أن انتظار يف السجون، يف أو القرى يف مطروحني عقليٍّا مريض آالف
األمر هذا يف بقوة سينا دي ماريا جي الطبيب ساهم ولقد قانون. إىل الحاجة كانت ولذلك
وزيورخ. فيينا مصحات وأيًضا بفرنسا شارنتون ملصحة وزيارته كتاباته طريق عن
مرىض خدمة أخريًا لينظم ،١٨٨٩ يوليو من عرش الخامس يف قانون صدر وبالفعل،
مزوٌد مريض لستمائة يسع كبري مشًفى وتأسس البالد. مستوى عىل العقيل االعتالل
أيًضا يتيح اإلجرامية، النزعة ذوي واملريضات للمرىض االحتجاز غرف من بملحقني
حجًما أصغر آخران اثنان وأنشئ لشبونة، يف اإلكلينيكي» النفيس الطب علم «تدريس
بُنِي وآخر ريافول القديم املشفى وأصبح (آسور). ميجيل ساو جزيرة ويف كويمربا يف
من املؤِذين غري العته ومرىض والبُله الرصع مصابي لرعاية فقط َصني مخصَّ بورتو يف

الجنسني.
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بني يوجد الذي العقليات اختالف مدى قياس من نتمكن الربازيل،16 مع وباملقارنة
الضخمة الربتغالية املستعمرة كانت ،١٨٢٢ عام استقاللها فحتى حديث. وآخر قديم بلد
دي كازا سانتا مصحة وخاصة الدينية، املؤسسات يف العقيل االعتالل مرىض تحتجز
صغرية منازل (أي دودو» دي «كازينها يسمى فيما (السلفادور) بباهيا ميزيريكورديا
وبدأت بالتحديد. الفرنيس األوروبي للطب الربازيل اتجهت استقاللها، وبعد للمجانني).
تأسست التي والجراحة الطب جمعية داخل من العقيل االعتالل مرىض لرعاية حلمها
— العامة الصحة لجمعية — ١٨٣٠ عام جوبيم كروز دا الطبيب م وقدَّ .١٨٢٩ عام
كازا سانتا بمصحة املحتجزين العقيل االعتالل ملرىض البائس املصري عن غاضبًا تقريًرا
مكان يف يمارس الوحشية من القْدر هذا ريو يف أن تصديق يسُعنا «ال ميزيريكوديا: دي
أصابهم.» بما منا أي يصاب قد الذي املرىض، هؤالء معاناة من يخفف أن املفرتض من
يف ١٨٥٢ عام الفرنيس الطراز عىل العقيل االعتالل مرىض لعالج مؤسسة أول أُنِشئَت
املصحات بناء وتواىل .١٨٩٠ عام وطنية مصحة أصبحت والتي جانريو، دي ريو مدينة
االعتالل ملرىض باولو ساو مصحة فيها بما عرش، التاسع القرن من الثاني النصف خالل
كريس أول وُخصص الجنوبية. أمريكا يف اإلطالق عىل الكربى وهي ١٨٩٨؛ عام العقيل
اتجاهه يتحول أن قبل الفرنسية، املدرسة عىل بناء ،١٨٨٤ عام النفيس الطب يف أستاذية
أي تُوَضع فلم متأخًرا، الترشيع جاء األملاني. النفيس الطب إىل العرشين القرن مطلع يف
ينظم قانون أول صدر ،١٩٠٣ عام ويف ،١٨٩٣ عام يف إال االحتجاز لطرق محددة لوائح

بالكامل. العقيل االعتالل مرىض عالج مسألة
مع باملقارنة خاصة الديناميكية، من بمزيد األرجنتني17 اتسمت جانبها، ومن
املشايف يدخلون ال العقيل االعتالل مرىض أرباع ثالثة كان استقاللها، قبل القديم. محتلها
أكاديمية سياسًة تطبق األرجنتني بدأت ،١٨١٦ عام االستقالل وبعد احتجازهم. يجري أو
آلكورتا دييجو ناقش ،١٨٢٧ عام ويف الطب. عىل أساًسا تقوم الجامعات، يف جريئة
الحاد). الهوس (عن الجنوبية أمريكا يف النفيس الطب يف رسالة أول (١٨٠١–١٨٤٢)
العقيل. للمرض الباثولوجي الترشيح يف التعمق عدم عليه عاب وإن بينيل أفكار يتبع كان
باملشفى املجانني منطقة يف املحتجزين البائس العقيل االعتالل مرىض وضع يتحسن لم
افتُِتَحت ،١٨٥٤ عام ففي عرش. التاسع القرن منتصف حتى أيرس ببيونس العام
من مبادرة عىل بناءً أيرس، بيونس يف فقط العقيل االعتالل مرىض لعالج مؤسسة أول
تومازا للخري املحب والسيايس (١٨١٤–١٨٧١) بوش فنتورا العقلية األمراض طبيب
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«بينيل» أسماء املشفى قطاعات من ثالثة أو قطاعني عىل وأطلق سارسفيلد، فيليز
بداية يف ألفني إىل وستني ثمانية من فازدادت املحتجزين، املرىض أعداد أما و«إسكريول».
مؤسسة إىل ١٨٦٣ عام العام باملشفى املحتجزون املرىض نُِقل كما العرشين. القرن
عام منذ مرسيدس الس اسمها (وأصبح بينافونتورا سان مصحة وهي جديدة، عالجية
ثمانينيات يف جديدة دفعة العقلية األمراض مصحات إنشاء حركة وشهدت .(١٨٧٣
بهذه اسمه ميلينديز لوتشيو ويربط املتزايدة. الهجرة حركة نتيجة عرش، التاسع القرن
مؤخًرا أنشئ (الذي العقلية األمراض طب يف األستاذية كريس ُمِنح أن بعد الزمنية، الفرتة
مازًجا مرسيدس، الس بمصحة أطباء كبريَ أيًضا يعمل كان الطب. بكلية (١٨٨٦ عام
املصحة. يف العميل والتطبيق التدريس بني — بلد أي يف نادًرا إال تحدث ال بطريقة —
أستاذه عمل مستكمًال املنصبني، يف ١٨٩٢ عام (١٨٥٩–١٩٢٩) كابريد دومينجو خلفه
أو الزراعية املستعمرة تجربة نحو األرجنتني يف العقلية األمراض مصحات توجيه يف
واألملانية. الفرنسية املصحات كربى يف بجولة اآلخر هو قام كما املفتوحة».18 «األبواب
١٩٢٠ عام (ويف عقليٍّا املتأخرين األطفال لتعليم بيسرت يف بورنفيل طرق من واستلهم
العرشين، القرن بداية يف لألطفال). النفيس للطب العالم يف لألستاذية كريس أول أُنِشئَ
كلها. الجنوبية أمريكا مستوى عىل تقدًما األكثر هي األرجنتني يف النفسية الرعاية كانت
عىل تسري الذي النموذج تمثل كانت التي بريطانيا عن ماذا آخًرا»، وليس «وأخريًا
بالتأكيد يسعنا ال رأينا؟ كما عرش الثامن القرن يف فرنسا فيها بما كلها أوروبا خطاه
املشفى هذا أن سيما وال ريرتيت»، «ذا مصحة نموذج عىل الربيطاني العقيل الطب قْرص
بداية يف األربعني يتجاوز يكن (لم العقيل االعتالل مرىض من القليل إال يحتجز يكن لم
أو بدالم مصحة أيًضا وال 19،(١٨٤٠ عام نحو املائة عن يزد ولم عرش، التاسع القرن
املقاطعات ألصحاب املقاطعة مشايف مرسوم رصح ،١٨٠٨ عام يف لوقا. القديس مصحة
كانت ولذلك الشعب، نفقة عىل ولكن الفقراء العقيل االعتالل مرىض تضم مشاٍف إنشاء
بما والخمسني، االثنتني إنجلرتا مقاطعات تكن لم ،١٨٤١ عام يف للغاية. هزيلة نتائجها
،١٨٢٨ عام يف عامة.20 عالجية مؤسسة عرشة خمس عىل إال تحتوى الغال، إمارة فيها
— املفتشني من جديدة هيئًة لألطباء امللكية بالكليِة القديمة باللجنة يستبدل قانون صدر
واسعة. صالحيات لهم وكانت — الكربى املدن مستوى عىل بالجنون الخاصني املفوضني
لألمراض عامة مصحة وجود املقاطعة مشايف مرسوم جعل ،١٨٤٥ عام يف وأخريًا،
كانت الذي الوقت يف األطباء، دور اتسع ثم ومن مقاطعة. كل يف إلزاميٍّا أمًرا العقلية
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عام أنشئت التي العقلية األمراض ومصحات العامة املشايف يف األطباء الضباط جمعية
عام اعرتاف هناك كان مهنية. هوية العقلية األمراض أطباء عىل بالفعل أضفت قد ١٨٤١
إف عمل عرش، التاسع القرن منتصف يف لعملهم. قانوني نطاق هناك وأصبح بقدراتهم،
يف خرباء وجود برضورة الربيطاني املجتمع تعريف عىل (١٨١٠–١٨٧٤) وينسلو بي
١٨٤٢ عام يف مؤلًفا (١٧٨٦–١٨٤٨) بريتشارد جيمس ونرش املحاكم. يف النفيس الطب
التي الصعبة القضية فيه درس — بالعدالة» وعالقتها للجنون املختلفة الصور «حول —
فيها وأعاد عقليٍّا. للمريض الجنائية املسئولية تحديد إزاء القانوني أو الطبيب أمام تقف
وهو ،١٨٣٥ بتاريخ بحثه يف وضعه الذي النفسية»21 الصحة «خلل مفهوم استخدام
االجتماعية والسلوكيات األخالقي الحس يف جزئي خلل عىل يقوم معنوي جنون عن عبارة
هذيان»). دون «الهوس بينيل عليه أطلق الذي األمر (وهو الذكاء بقدرات املساس دون
ستٍّا لندن» العاصمة «ضواحي يف به املرصح املصحات عدد بلغ ،١٨٤٤ عام يف
القادرين املرىض إال تستقبل ال وثالثون ثالث منها العقلية، لألمراض مصحة وثالثني
من ٢٦٨٣ بينهم (من مرىض ٦١٠٥ حوايل تحتجز املصحات هذه كانت الدفع. عىل
املرىض» تقييد «عدم نظام ظهور وقت موجودة املصحات هذه من أي تكن ولم الفقراء).
األمراض ألطباء مثاًال املهنية سريته تعد الذي كونويل، جون — رأينا كما — أسسه الذي
أفون آبون سرتاتفورد مصحة يف تواله منصب أول بعد عرصه. يف العظام العقلية
إدخال استطاع وهناك، بلندن. بالجامعة التدريس يف يعمل بدأ — شكسبري مدينة —
يف مفتًشا َ ُعنيِّ ،١٨٣٠ عام يف الطبية. الدراسات مناهج إىل العقلية األمراض تدريس
التايل العام يف يصبح أن قبل ،١٨٣٨ عام يف برمنجهام يف ثم وارويك، مقاطعة مشايف
مصحة أكرب وهي لندن، من بالقرب العقلية لألمراض هانويل بمصحة األطباء كبري
فرض من سنوات خمس مدار عىل تمكن وهناك، بربيطانيا. العقيل االعتالل ملرىض
هيل ثم تشارلزورث (خاصة آخرين أن من الرغم عىل املرىض»، تقييد «بعدم طريقته
عالم أشعلت ثورة بمنزلة األمر كان قبله. من بذلك القيام حاولوا لينكولن) بمستشفى
١٨٤٤ عام مناصبه عن تخىل الذي — كونويل ويدافع بالكامل. العقلية األمراض أطباء
الحبس نظام إلغاء فيه يمكن ال العالم يف واحد مشًفى هناك يوجد «ال فكرته: عن —

تعد.» ال جيدة وبنتائج بل كامل، أمان يف فقط ليس التلقائي،
قول حد فعىل بريطانيا. ربوع كافة يف ينترش لم املرىض» تقييد «عدم نظام أن إال
للسالسل املعتدل «االستخدام كان نقًدا)، أكثر يكونون ما (دائًما األجانب املراقبني أحد
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بعض يف بقوة»22 موجوًدا يزال ال املريض جسم من األجزاء بعض لتقييد والقيود
يف وجوده أثناء — املراقب نفس والحظ للفقراء. املخصصة العقلية األمراض مصحات
املتمردين أو العنيف السلوك مرىض حبس يجري أنه — بريستول مشفى مناطق إحدى
الجلدي القناع يعد «لم املقابل، يف الهواء. تجدد يتيح ثقب بها بإحكام، مغلقة مخازن يف
يعض أن اعتاد الذي املريض وجه يف بسري يُربط كان والذي اإلطالق، عىل يستخدم
األعضاء نشاط بفضل يوم كل يرتاجع األدوات هذه استغالل «سوء كان اآلخرين.»
بديلة وسائل استخدام بدأ عرش، التاسع القرن منتصف ومنذ لندن.» جمعية يف الحاليني
كبريًا): ليس عددهم أن (إال املساملني املرىض مع وُطبَِّقْت املصحة داخل الحبس عن
املصحة عن بعيًدا االستقبال قرى يف جييل وضعها التي العائيل» «النظام طريقة مثل
تطبق والتي األكواخ» «نظام طريقة مثل منها، بالقرب أو يَىص)، خصِّ اسكتلندا (يف
شهد لنظام تمهيًدا وأخريًا، املوظفني). أحد عائلة تكون ما (غالبًا العائالت إحدى داخل
طريقة ظهرت العرشين، القرن من الثاني النصف يف أوروبا يف كبريًا تطوًرا بعد فيما

واملنزل. العالجية املؤسسة بني فيما تتم التي االنتقايل» «االحتجاز
مكتظة العقلية األمراض مصحات كانت الخارج، يف كما العظمى بريطانيا يف
يتفرغوا أن — أيًضا اإلدارة مسئولية اآلن يتولون الذين — األطباء عىل وكان باملرىض.
األمراض أطباء بعض وحاول والبحث. العالج حساب عىل واإلدارية اللوجستية للمهام
هنري مع الحال هي هذه كانت القاعدة. تلك عن يخرجوا أن الشباب من والنفسية العقلية
أن بعد مانشسرت، بمصحة العقلية لألمراض طبيبًا عمل الذي ،(١٨٣٥–١٩١٨) مودسيل
هو ما كل عن يبحث ظل حيث تفكريه؛ عىل كجراح عمله وأثر كجراح. عمله بدأ قد كان
وباثولوجيا (فسيولوجيا العصبية التكيف عملية فشل مثل العقيل، املرض خلف جسدي
عىل والباثولوجي النفس وعلم الفسيولوجيا مبادئ تطبيق يريد كان .(١٨٦٧ العقل،
للطب وأستاذًا بلندن، للطب امللكية بالكلية عضًوا أصبح ثم النفيس. الطب ممارسة
إنشاء بهدف كتاب ألف الثالثني يقارب ما أهدى ،١٩٠٨ عام ويف بالجامعة. الرشعي
مصحة أُنِشئَت وبالفعل والتدريس. للبحث مخصصة النفيس للطب حقيقية مصحة

النفسيني. األوىل العاملية الحرب مصابي أول الحًقا استقبلت التي مودسيل
أن األنجلوساكسوني التأريخ عادة من فإنه الشابة، األمريكية املتحدة الواليات أما
قليلة املشرتكة النقاط أن حني يف واألمريكي، الربيطاني النفيس الطب تاريخ بني يقارن
من أساًسا النظريات وتداول انتشار سهلت التي املشرتكة العلمية اللغة باستثناء للغاية،
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قبل مختلًفا. نهًجا اتخذ قد هناك املؤسيس التطور كان الواقع، يف أمريكا. إىل بريطانيا
بني األوىل تعد كانت والتي — ١٧٥١ عام فيالدلفيا يف عام مشًفى أول أُنِشئَ االستقالل،
«األول» فرانكلني بنجامني قدم ،١٧٥١ عام يف وأيًضا إنجليزية. مستعمرة عرشة ثالث
الفقراء املرىض «الستقبال خاصة مصحة إلنشاء املحيل للمجلس عريضة فيالدلفيا يف
العقيل؛ االعتالل ملرىض قسم ص ُخصِّ وبالفعل، املجانني.»23 ورعاية إليواء وأيًضا […]
كان التعقل، عىل قدراتهم من واملحرومني املضطربة العقول ذوي األشخاص «أعداد ألن
بفريجينيا العقلية لألمراض مصحة أول تأسست ،١٧٧٣ عام يف مطرد.» ازدياد يف
لظهور بداية وكأنها باملرىض، مكتظة وغري بثراء، مجهزة املصحة كانت بويليامزبرج.
االكتتابات بفضل األساس يف أنشئت ألنها هكذا؛ سميت (والتي الخاصة العقلية املصحات
عرش الثامن القرن نهاية يف الرشقي الساحل عىل كبرية زيادة شهدت والتي الخاصة)،
اإلنجليزية ريرتيت ذا مصحة من املشفى واتخذ عرش. التاسع القرن من األول العقد ويف
االعتبار يف األخذ مع املعنوي، العالج طريقة مطبًِّقا له نموذًجا — توك لعائلة التابعة —

العقيل. االعتالل مرىض كاهل عىل من القيود أسقط الذي بينيل أفكار
يقومون — األوروبيني زمالئهم من أكثر — األمريكيون األطباء كان االستقالل، وبعد
أن قبل واألملانية والفرنسية اإلنجليزية العقلية األمراض مصحات يف استكشافية بجوالت
ولكن أيًضا، ضعيًفا االجتماعي وضعهم كان عقلية. مصحة يف طبيبًا منهم الواحد يصبح
للمصحات ومديرين أطباء أصبحوا املشايف، الئحة عىل التعديالت من سلسلة أعقاب يف
،١٨٤٤ عام يف يشاءون. ما يفعلون أحرار أنهم يعني يكن لم هذا أن إال الوقت. ذات يف
الطبية «للجمعية الرسمية األداة وهي العقيل»، للمرض األمريكية «الجريدة تأسست

العقلية». األمراض لعالج األمريكية املؤسسات يف الطبيني للمراقبني
أوروبا من أكثر — «لالحتجاز» واضح بميل يتميز الجديد األمريكي املجتمع كان
التصنيع حركة نمو مع بالتناسب الجنون، تجاه متناميًا تشدًدا مظهًرا — القديمة
الهجرة حركات تسببه الذي و«الفساد» الفاقة شبح من خوًفا الرسيعة؛ والتعمري
بثقافة املرتبط واالجتماعي السيايس السياق هذا مثل يف جنون). إجرام، ُسْكر، (دعارة،
قبل. من يشهده لم «أخالقي» بطابع يمتاز املعنوي العالج كان بروتستانتية، دينية
يف أصبح الذي واإلصالحية»، الخريية لألعمال الوطني «املؤتمر تأسس ،١٨٧٤ عام ويف
للخدمة الوطنية «الجمعية — الحديث للعرص مالءمة أكثر بعبارات — العرشين القرن
شفاء يف األمل محل التشاؤم حل ما رسعان الغرب، يف األمر كان ومثلما االجتماعية».
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ميشانيك24 ديفيد أمريكا يف للصحة واملؤرخ االجتماع عالم ويشدد الجنون. مرىض
ويعرض أوروبا. عن أمريكا يف وطأته وثقل باإلحباط الشعور هذا أهمية عىل بفطنة
الرعاية أمام َعَقبَة النهاية يف شكلت النفيس الطب مهنية بأن واملثرية املفارقة فكرته
مما الرسية، املعارف من مجموعة أصبحت أنها بسبب العقيل؛ االعتالل ملرىض الفعلية

املصحات. هذه أساس هم الذين الخريية األعمال محبي أمام حاجًزا شكل
«ورسيسرت — العقلية لألمراض عامة مصحة أول وافتُِتَحت تدور، اآللة بدأت
رهيبة برسعة االحتجاز معدالت وارتفعت .١٨٣٠ عام ماساتشوستس يف — ستايت»
بلومينجدال مصحة وأصبحت عرش. التاسع القرن من والرابع الثالث العقدين خالل
ومعظمهم و١٨٣٦، ١٨٢٤ عامي بني مريض وستمائة ألف من أكثر تضم بنيويورك
باملائة وعرشين ثالثة عن يقل ال ما بينهم ومن املعوزين، وليس الدفع عىل القادرين من
من الرغم وعىل األخرى. األماكن يف األعداد وازدادت الكحوليات. مدمني املرىض من
استعدت مريًضا)، ٢٦٣٢ (يضم بوسطن يف عام ومشًفى خاصة مصحات ثالث وجود
عرص هو هذا كان الثالث. العام املشفى إلنشاء ١٨٥٤ عام يف ماساتشوستس والية
كبري — (١٨٠٩–١٨٨٣) كريكربايد س. لتوماس املعمارية الطبية النظريات انتصار
تأسس الذي ببنسلفانيا العقيل االعتالل ملرىض بنسلفانيا بمشفى املراقبني وكبري األطباء
العقلية األمراض أطباء آثرها التي اإلنشاء بأسس كريكربايد تأثر ولقد .١٨٤١ عام
مصحة تشبه أال يجب البداية، يف عرش. التاسع القرن من األوىل العقود يف الفرنسيون
وسائل إخفاء (يجب الزائرين وأيًضا املرىضوعائالتهم لطمأنة السجون العقلية األمراض
مجموعة عىل يشتمل الوقت ذات يف وخطيٍّا بالطبع، متماثًال التصميم ويكون األمن).25
تكون آخره ويف املركزي، بالجناح الجهتني من تحيط الخلفية األقسام من متسلسلة
من أبسط التصنيف مناطق تكون «مريًضا». وخمسني ملائتني املصحة تتسع الكنيسة.
بشدة االعتناء يجري السلوك. عىل بناء التصنيف عىل أساًسا وتقوم الفرنيس، النموذج
من عدد أُنشئ النموذج، هذا عىل وبناء الريف. يف املصحة إنشاء يتضمن مما بالتهوية؛
االعتالل ملرىض الشمالية إلينوي مصحة مثل عرش، التاسع القرن مدار عىل املصحات
بنسلفانيا مصحة وضع حول سنويٍّا تقريًرا ينرش كريكربايد كان .١٨٧٢ عام العقيل
١٨٥٧ عام وستني وأربعة ثالثمائة من مرضاها عدد ازداد التي العقلية لألمراض
البدنية بالرياضة اهتماُمه فيه يُمتدح كان .١٨٦٨ عام وتسعني وخمسة خمسمائة حتى
يقيمه (؟) للرتفيه مكان إنشاء تخيل حتى أحالمه يف واستغرق القراءة. وقاعات الخفيفة

بأنفسهم. املرىض
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ويسجل .١٨٨٠ عام منذ بالتداعي العقيل للطب الطوباوي العرص هذا انتهى
٤١٥٠٠ — مواطن مليون خمسني مقابل يف — وجود التاريخ هذا يف الفيدرايل التعداد
تفوق النسبة كانت اإليواء. دور يف العدد هذا وِضعف الدولة، مشايف يف عقليٍّا مريض
املحتجزين املرىض عدد بلغ حيث ١٩٥٥؛ عام من أقل كانت ولكنها أوروبا، يف مثيلتها
التاريخ (يف السكان26 عدد إجمايل من ٪٠٫٣٣ أي ٥٥٩٠٠٠؛ حوايل املتحدة الواليات يف
كما — ولكن سكانها). عدد من ٪٠٫٢٣ يمثلون محتجزين تضم فرنسا كانت نفسه،
ثمانينيات يف بكثري. ذلك قبل الشفاء يف األمل تالىش — األخرى البالد كل ويف فرنسا يف
هجوم واحتدم القرسي. االحتجاز بسبب املحاكمات من الكثري ُعقد عرش، التاسع القرن
«بخداع إياهم متِهمني العقلية، األمراض أطباء عىل — أخرى بدوافع — األعصاب أطباء
وقد النفيس.» الطب علم لتحسني املتاحة الفرص انتهاز عدم عىل بإرصارهم الشعب ثقة
األعصاب بعلماء املطاف وانتهى النفسية. الجراحة مع الحال كانت كيف قبل من رأينا
السعي عن يتحدثوا (ألم مبالغاتهم بسبب ثقته، كسب أرادوا الذين الجمهور ثقة بفقد

منها»؟)27 املستفاد غري «املادة وراء
العقيل االعتالل مرىض لحماية الوطنية الجمعية مولد ذاته العقد شهد ولقد
الذين املزمنني باملرىض املصحات فيه تزدحم الذي الوقت يف الجنون. من والوقاية
بصورة املصحات تكديس يف االستمرار ملاذا روزنكرانتز)، (بي حاالتهم» «تدهورت
عرش). التاسع القرن بنهاية املتحدة الواليات يف مائتني عددهم (بلغ عددهم؟ من تزيد
أحد خالل مساعدتهم وكيفية املزمنني املرىض مستقبل مسألة ُطرحت ،١٨٧٤ عام منذ
األمراض مصحات قطاع شهد عرش، التاسع القرن بنهاية بأمريكا. الوطنية املؤتمرات
بعض وفشل السكانية، الزيادة تتسبب أن املمكن من وكان رسيًعا. تدهوًرا العقلية
بتحول املرتبطة املرتفعة الوفيات ونسبة — املعنوي العالج من بداية — العالجية الطرق
— وليس العقلية، األمراض مصحات سياسة عن التخيل يف مزمن؛ مرض إىل اإلصابة
القرن منتصف حتى املحتجزين، املرىض عدد يف شديدة زيادة يف — املفارقة باب من
املعمار يفرضها التي والسيطرة النظام مبادئ عكس «وعىل ذلك. وبعد بل العرشين،
إال (سكول). والتفكك» الفوىض نحو دائًما يميل املصحة يف الحياة نظام كان واإلدارة،
حديثه سكول ويستكمل الناقدين. من الرغم عىل صمدت العقلية األمراض مصحة أن
اليائسة. األرس لبعض حالٍّ يمثل كان جودة املستشفيات أقل ألن استمرت؛ املصحة بأن
يف — املطاف نهاية يف إليها يُلجأ كمؤسسة — العقلية األمراض مصحة تكن «لم وهكذا،

الزبائن.» من ملزيد أبًدا حاجة
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جميع يف أصبح — فرنسا يف — النظري التفكري أن اآلن منذ نفهم أن نستطيع ربما
ففي العقيل. الطب ممارسة وعن العالجية املؤسسة عن فأكثر أكثر منفصًال األحوال
متمركًزا اإلكلينيكي البحث كان — مثًال أملانيا عكس عىل — الخصوص وجه عىل فرنسا
أطباء أفضل ُعنيِّ حيث التحديد وجه عىل آن سانت ويف بل كبري، بشكل العاصمة يف
من امليئوس املرىض (كان املرىض «أفضل» عىل إال اإلبقاء يتم يكن ولم العقلية، األمراض

األقاليم). سجون إىل أو املتاخمة األحياء إىل يُنقلون شفائهم
تكوينه أساس هي كانت التي الفكرة من تحرر أن بعد النفيس، الطب واستطاع
وبدايات عرش التاسع القرن من الثاني النصف خالل للشفاء)، أداة املستشفى (كون
طريق عن جديدة يقينيات — ما بشكل — يؤكد وأن قوته يستعيد أن العرشين؛ القرن
الرصع مثل القديمة املفاهيم وتعميق واحدة) عمليٍّا هي (التي التصنيفات مضاعفة
القرن مطلع منذ تمييزه بدأ (الذي العام الشلل جديدة: كيانات وخلق والهسترييا،
طريق وعن التحديد. وجه عىل والذهان والعصاب، العقيل، واالنحطاط عرش) التاسع
الطابع للقلق: مصدرين واحدة برضبة «يزيل النفيس الطبيب كان تشخيص، وضع
مألوًفا شيئًا املرض يصبح تسميته، بمجرد ألنه املريض؛ مع والعالقة للجنون املجهول

املريض.»1 إىل الحاجة دون عالقة، يف مبارشة الطبيب معه يدخل بذاته مستقالٍّ

العام الشلل

أغلبية وهم — العقلية لألمراض العضوي األصل فكرة مؤيدو جعل كيف رأينا أن سبق
يرجعون التي الحجَة العام» «الشلل أو الجنوني» «الشلل حول بايل نظرية من —
لورا) النرتي (جي ملحميٍّا» «وضًعا العام الشلل اتخذ الحني ذلك ومنذ دائًما. إليها
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األعصاب علم لضم التاريخية االنطالق «نقطة هو وأصبح العقلية، األمراض تاريخ يف
العام «للشلل املصاحب العصبي الوهن خصوصية عىل الجميع يتفق الجنون».2 ملجال
عاًما. وستني وأربعني خمسة بني الرجال من باملرىض املشايف يمأل الذي التدريجي»
األفعال فوىض من بنوع وأيًضا والعظمة، الثراء بأفكار املرض من األوىل املرحلة وتتميز
حدقة يف تكافؤ وعدم الحركة يف ومشاكل الكالم يف واضطراب غضب نوبات يصاحبها
الخرف من نوع عادة يصاحبها والفكري، البدني التدهور بتفاقم الثانية واملرحلة العني،
يبلغ رجل املثال سبيل عىل هو فها شهور. خالل املوت إىل يؤدي مما رصع؛ ونوبات
وأيًضا العام، بالشلل مصاب «املريض :١٨٨٧ عام محتجز عاًما وثالثني اثنني العمر من
وماليني والثراء والعظمة البذخ حول كلها أفكاره تدور مرتابط وغري مستمر بهذيان
وال لسانه فيختلج الرتدد، من نوع من وكالمه خلل، من حركته تعاني إلخ. … األطفال
كلما االرتعاش من نفسها األعراض الوجه عضالت عىل وتظهر فمه، داخل البقاء يمكنه
من ويعاني الثبات. بعدم خطواته واتسمت مهارتهما، يداه فقدت بالتكلم. املريض هم
عاًما، والثالثني السبعة ذو املريض هذا أيًضا وهناك مستمرة.» هياج وحاالت قليل نوم
مضطربة وعبارات وخرف تام جنون من «يعاني :١٩٠٩ عام منذ املستشفى يف واملحتجز
األزرار، مفكوك بنطاله منه ويسقط عاٍر نصف يسري كان العينني، حدقتي تساوي وعدم

حوله.» يدور بما واٍع غري قذًرا كان
دافع فطاملا البداية. يف معلوًما العام» «للشلل العلمي التصنيف يكن لم املقابل، يف
عام منذ أنه إال للمرض. ورئيس مبارش كسبب بالكحول التسمم فكرة عن مانيان
اإلصابة سبب هو الزهري مرض أن أكد من أول ويسني إيسمارخ من كلٌّ كان ،١٨٥٧
التالية، األعوام يف النظرية لهذه الباحثني من الكثري دعم من الرغم وعىل العام. بالشلل
يسببه ال والذي الخاطئ»، العام «الشلل نظرية جاءت ثم تفرضوجودها، أن تستطع لم
ألفريد أعمال عكفت ،١٨٧٩ عام يف .(١٨٨٤ عام الزيج، (أيًضا عليها لتقيض الزهري،
أطباء لدى طويًال الشكوك إثارة طريق عن الخاطئ، التمييز هذا تدمري عىل فورنييه3
حاالت أربع إال يناظر أن يرد لم آن، بسانت ١٨٨٨ عام ويف وهكذا، واألعصاب. النفس
ويف العام. بالشلل إصابة حالة مائة أصل من فيها مشكوًكا وخمًسا الزهري من مؤكدة
— لفورنييه القديم التلميذ — جوفروا أليكس خصومه، أهم أحد وضع ،١٩٠٥ عام
ال ولكني الزهري، مرىض يصيب العام الشلل أن جيًدا «أعرف العجيبة: الصيغة هذه
للمرض املسببة الطفيلية املادة ولكن، الزهري.»4 مرض يسببه عام شلل بوجود أعرتف
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مع امَلْصيل التحليل ظهر حني ١٩٠٦ عام حتى االنتظار من بد ال وكان موجودة. كانت
مخ يف الزهري مرض طفيليات اكتشاف مع ١٩١٣ عام حتى بل وفارسمان، بورديه
وأصبح العام. للشلل بالزهري املرتبط األصل إقرار يتم حتى العام، بالشلل املصابني

الثالثي. الزهري يسببه الذي املخية السحايا التهاب مرض بالفعل

العقيل االنحطاط نظرية

وممتًدا؛ ساحًقا نجاًحا العقيل5 االنحطاط نظرية شهدت عرش، التاسع القرن منتصف يف
أوجستني بنديكت أعمال وكانت للجنون. عام تفسري لوضع محاولة أول تمثل لكونها
هي — يون سان مشفى ثم ماريفيل بمشفى األطباء كبري — (١٨٠٩–١٨٧٣) موريل6
لألمراض تصنيًفا موريل ويقرتح النفيس. الطب مجال إىل القديم املفهوم هذا أعاد ما
الطبيعية غري «العالقات عىل مشدًدا باألعراض، وليس باألسباب أكثر يرتبط العقلية
عن عبارة إليه بالنسبة األمر كان الجسد.» أي املريضة؛ وأداته الذكاء بني تقوم التي
األوَّيل السبب هي األوىل الخطيئة وتبدو هللا، خلقه كما الكامل لإلنسان باثولوجي تحول
األسباب هذه تكون املريضللنوع»؟ االنحراف «هذا أسباب إذن هي ما العقيل. لالنحطاط
أو الفردية املعنوية، أو البدنية — األولية امليول هذه تقود حتمية. وتارة وراثية تارة
موريل ويضع حتمي. سبب ظهور بمجرد الجنون إىل الوراثة طريق عن — العامة
الحاسم، اإلكلينيكي الطابع ذات العرضية األمراض فئتني: من العقلية لألمراض تصنيًفا
التسمم: بسبب الجنون حاالت األول النوع تحت ويندرج الوراثية. أو البنيوية واألمراض
(املرتبط السمبثاوي والجنون املريض، الوسواس وجنون والرصع، الهستريي، الجنون
الثاني النوع أما أخرى). أعراض أي دون بذاته (املوجود السبب مجهول والجنون بهم)،
يقسمها الذي الوراثي، الجنون حاالت من فيتكون — موريل لتقسيم وفًقا عدًدا األكثر —
التام. الخرف وحتى العصبي» املزاج يف البسيطة «املبالغة من تبدأ مجموعات أربع إىل
لألمراض تصنيفهم يف — يميزون وتالميذه مانيان كان العرشين، القرن نهاية يف
وأيًضا النفيس الطب ذلك يف مستخدمني املختلطة، الحاالت بني ناحية من — العقلية
جنون من بدءًا أخرى ناحية من الذهن وبني العضوية، عالقاتهم بسبب العام الباثولوجي
«املختلني» من جديدة فئة ظهرت التقليديني، عقليٍّا واملختلني البُله جانب وإىل املختلني.
ال املرىضالذين إىل بالنسبة أما الجديد). الهذيان» «نوبة (مفهوم الفجائي بالهذيان تتسم
استعداًدا أكثر الخفي مرضهم فيجعلهم العقيل، لالنحطاط واضحة عالمات عليهم تظهر
موحد). نمط ذو بعناية منظم هذيان (وهو املنظم» املزمن «للهذيان أو املتقطع للجنون
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والجريمة العبقرية حول الجديدة األفكار عىل األثر أبلغ النظريات لهذه كان
وإمبيدوكليس أفالطون ميز امليالد قبل الخامس القرن يف أنه رأينا بالجنون. وعالقتهما
بالنسبة ولكن اإللهي. باإللهام ميلء جيد واآلخر سيئ أحدهما الجنون، من نوعني بني
هذا ونجد األسمى». الخلل من «نوع سوى ليست العبقرية فإن تبعوه، ومن مانيان إىل
الحرب قبيل حتى واستمرت العرص ذلك يف بقوة تأصلت التي األسطورة يف املفهوم
(عاجزة مريضة أجنة تكوين يف يتسبب وراثي»7 «زهري بوجود وتقول الثانية، العاملية
إسبان كتاب اعترب عرش، السادس القرن نهاية يف عباقرة. أخرى أحيان ويف التفكري)، عن
الذي — دوديه ليون إن حتى الروح. صديق الوقت ذات يف ولكنه الجسد، عدو الزهري أن
حماسه أظهر — بالحماقة عرش التاسع القرن ويصف األطباء، وال الطب يف يعتقد ال
للعبقرية املحرك إذن هو — الطفييل — الرهيب للمرض املسبب امليكروب «إن للفكرة:
وباقي والهزال العام الشلل األخرى الناحية يف يسبب مثلما والتعقل، والبطولة واملوهبة
مدعاة أحيانًا يكون الذي الوراثي؛ املرض هذا لعب ولقد تقريبًا. العقيل االنحطاط أنواع
النخاع خاليا ومستهلًكا آكًال والشلل، للخمول سببًا أخرى وأحيانًا واالستثارة، للنشاط
دوًرا التصلب؛ وأيًضا العظيمة واالكتشافات والنزيف والهوس االحتقانات مسببًا واملخ،
يلعبه يزال وال املرض، أنواع كثرة بسبب سيما وال القديمة، العصور يف املوت روح يشبه
واملختلني الرومانتيكيني تحرك التي الحارضة الخفية الشخصية تلك إنه دائًما. وسيلعبه
العنيف.»8 أو الشجاع السلوك وذوي والثوريني األسمى الطابع ذوي الفكر ومضطربي
زوال ويعد االعتبار. يف االستفزاز عامل أخذ أيًضا يجب دوديه، أفكار مع الحقيقة، يف
«عائلة روايته مجموعة خالل باستمرار إليها يعود فنراه النظرية، هذه «معتنقي» أهم
— (١٨٣٦–١٩٠٩) ملربوزو سيزار أما .(١٨٩٣ باسكال، (الطبيب ماكار» الروجون
مانيان لنظريات منظًما إطاًرا وضع والذي ببايف، العقلية الباثولوجيا تدريس عن املسئول
الفكرية قدراتهم ثمن والذهان العقلية باألمراض يدفعون الفكر عمالقة «إن فكتب: —
العقيل باالنحطاط وعالقته اإلجرام حول أعماله بسبب ملربوزو اشتهر ولقد العظيمة.»9

مجرًما».10 املولود «الشخص مفهوم وحول
واستمرت قرن نصف ملدة فرنسا يف ثابتًا معتقًدا العقيل االنحطاط نظرية أصبحت
بحماس النظرية هذه استُقبلت أملانيا، يف العرشين. القرن قبل حتى املختلفة صورها يف
ثمانينيات منذ شديدة مقاومة القت ما رسعان ولكن إبينج)، وكرافت جريزينجر يد (عىل
مصدًرا تشكل أن إال يمكنها ولم شكليتها. بسبب كرابلني) يد (عىل عرش التاسع القرن
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مرىض زواج تحظر التي بقوانينه املتحدة، الواليات يف النسل تحسني لعلم إلهاًما أكثر
الذي االتفاق هذا عن بعيدة فرنسا تكن ولم الزهري. ومرىض الخمور ومدمني الرصع

«الساللة». وتحسني لحماية يهدف

الرصع

حد يف عقليٍّا مرًضا ليس فهو خاص؛ وضع للرصع يزال وال كان القديمة، العصور منذ
العكس)، يقولون — وكرابلني بينيل رأسهم وعىل — الكتاب بعض هناك كان (وإن ذاته
عرضية حادة، أو خفية مرضية نفسية باضطرابات كثريًا ترتبط نوباته أن من الرغم عىل
عدة إىل الرصع مرض ويخضع جدل.11 موضع التالزم هذا طبيعة تزال وال دائمة، أو
يف دائمة. أو عرضية األعراض، ببعض خاصة أو أساسية مرضية، أو وظيفية تصنيفات
يقسم تصنيًفا (١٨٠٤–١٨٩٣) ديالسيوف لويس اقرتح عرش، التاسع القرن منتصف
أسايس أو سببه معلوم غري رصع أو املخ)، يف إصابة (نتيجة مريض رصع إىل املرض
يؤيد بينما املخ). عن خارجة أسباب (نتيجة سمبثاوي ورصع واضحة)، إصابات (دون
التشنج مضادات ظهور قبل حتى — (١٧٩٩–١٨٦٥) جينيف من هريبني ثيودور
أغلب يف شفاؤه يمكن الرصع أن — عرش التاسع القرن من الستينيات يف (البوروم)

الخفيفة».12 «عوارضه عىل التعرف طريق عن بداياته يف يُعالج أن برشط الحاالت،
متخصًصا وليس طبيب — (١٨٣٥–١٩١١) جاكسون هيولينجز الربيطاني كان
عالج علم أساس ١٨٦١ عام يف وضع قد — األعصاب علم يف ورائد النفيس، الطب يف
التي الكهربي النشاط الضطرابات ماديٍّا تفسريًا وضع من أول وكان الحديث. الرصع
للمادة عنيف) (تنشيط ورسيعة قوية مفاجئة (شحنة الرصع نوبة وتطور ظهور تحدد
معموًال املوضعية بالشحنة الخاص املفهوم هذا ظل ولقد املخ). أجزاء بعض يف الرمادية
التاسع القرن نهاية يف اإلكلينيكي الفسيولوجي األعصاب علم ظهور بعد حتى به،
القرشة لوظائف املبارش االستكشاف كان اإلكلينيكي. الترشيح عرص انقضاء بعد عرش،
لحاالت جراحي عالج عن العرشين القرن من والثالث الثاني العقدين يف أسفر قد املخية
الفسيولوجيا عالم أجرى ،١٩٢٩ عام يف عالج. أي عىل استعصت التي الحادة الرصع
القرن خمسينيات يف حقيقيٍّا تطوًرا (شهد كهربائي مخ رسم أول برجري هانز األملاني
وأيًضا تطوره وأسباب الرصع تشخيص أتاح مما جاكسون؛ فرضية مؤكًدا العرشين)،

عالجه. متابعة
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والهسترييا الُعصاب

عكس عىل — فالعصاب والذهان، العصاب بني ٍ بنيِّ واضح بشكل اليوم العلماء يميز
اإلدراك من بنوع عادة مصحوبًا ويكون الشخصية، عىل بعمق يؤثر ال — الذهان
قرن يف يشء). كل قبل مريض اضطراب (فهو املريض للوضع أحيانًا فيه واملباَلغ املؤلم
كافة والشمويل: األعم املعنى يشمل العصاب مصطلح كان العقلية، األمراض طب ازدهار
— كولني وكان املختلفة.13 العقيل املرض فئات فيها بما «العصابية» املسماة األمراض
األستاذية كريس يف حينها كان فقد ،١٧٦٩ عام الكلمة ابتكر من هو — رأينا أن سبق كما
يف العصبي الجهاز دور لدراسة كبرية عناية يويل وكان جالسجو، بجامعة للفسيولوجيا
بينيل وضع ،(١٧٩٨) لألمراض» الفلسفي «التصنيف كتابه يف األمراض. وتطور ن تكوُّ
يأتي البداية يف أنواع؛ أربعة إىل وقسمها العصابية لألمراض جدوًال — بكولني متأثًرا —
من الهوس أنواع: أربعة إىل (ينقسم والهوس والسوداوية، املرض، وسواس «الجنون»:
املريض والخوف والرسنمة، والبالهة)، والعته، بهذيان، املصحوب والهوس هذيان، دون
عن عددها يقل وال املوضعية»، العصبية «االضطرابات الثاني: القسم ويضم املاء. من
الجنسية» للشهوة املثري و«العصاب العصبي األلم إال اآلن منها نذكر (لن أنواع سبعة
العضو وأمراض النطاف، وخلل الجنسية، الرشاهة أنواع: عدة عىل بدوره يشتمل الذي
يضم الذي واألخري الرابع يأتي الثالث، القسم وبعد الجنيس). والهوس العصبية، الذكري

واالختناق. السْكر) (منها والخدر الجسم وتخشب السكتة الغيبوبة: إصابات
— تذبذبه وكثرة وتكلفه اتساعه عىل — للمرض التصنيفي اإلطار هذا أصبح ولقد
(جي عرش» التاسع القرن يف الطبية األبحاث إليها انتهت التي املتنافرة لألشياء «جامًعا
هناك يكن لم الباثولوجي، الترشيح منهجية فيه استقرت الذي الوقت ويف بوستيل).
يف ولدت فلقد سلبي؛ تصور عىل بُنيت العصاب تقسيمات «فكافة فيه. ليبحث الكثري
من األمراض أسباب تفسري عن املسئول — الباثولوجي الترشيح فيه وجد الذي الوقت
عن عجز الصعبة الحاالت من عديد مواجهة يف نفسه — الجسم أعضاء اضطرابات واقع

سببها.»14 اكتشاف
التحديد من مزيد اكتساب يف الكل» يجمع «الذي العصاب مصطلح بدأ الواقع، يف
الطبيعة عىل تماًما مؤكًدا الهسترييا، حول (١٧٩٦–١٨٨١) بريكيه بول أعمال بفضل
استقبال عن املسئول الجزء يصيب العصاب من «نوًعا تعد التي للهيسرتيا املخية
كمرض تظهر الهسترييا بدأت بريكيه، «مع املخ.» يف واألحاسيس العاطفية االنطباعات
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عن وعالجيٌّ إكلينيكيٌّ «بحٌث مؤلَّفه نرش ،١٨٥٩ عام يف االنفعالية.»15 القدرة يصيب
ال ما ويضم املرضية، األعراض علم عىل يقوم واسًعا أساًسا وضع وفيه الهسترييا»،
الحساسية وانحرافات الخدر وحاالت املفرطة الحساسية حاالت أقسام: ثمانية عن يقل
حاالت وتغريات التقلص عىل القدرة وخلل الشلل وحاالت الالإرادي العصبي والتشنج
جانب إىل إياها واضًعا الجنسية، اإلحباطات دور بريكيه وينتقد واإلفرازات. االستثارة
يزيد طبيعي نزوع لديهم الذين األشخاص لدى املمتدة والعواطف العنيف الحزن حاالت
بوجود القائلة الثابتة الفكرة دحض كما وراثية. عوامل بسبب أو لإلصابة» «قابليتهم من
امرأة. عرشين لكل رجًال كانت املصابني نسبة أن من الرغم عىل بالنساء، خاصة هسترييا

… وفرويد وبرينهيم شاركو أعمال أمام مفتوحة الطريق كانت
— الخصوص وجه عىل — اهتم من هو (١٨٢٥–١٨٩٣) شاركو مارتن جان كان
سالبيرتيري، مستشفى يف ١٨٦٢ عام َ ُعنيِّ للهسترييا. «الوظيفية» االضطرابات بتحديد
عام يف املوارد.» الضخم الحي الباثولوجي املتحف «يشبه — قوله حد عىل — وهو
كريس أول استحداث يجري أن قبل الباثولوجي، الترشيح يف األستاذية نال ،١٨٧٢
رغبته. عىل بناء ،١٨٨٢ عام العصبية لألمراض اإلكلينيكي الطب يف العالم يف أستاذية
إصابات عىل اليناك للطبيب اإلكلينيكي الترشيح طريقة بتطبيق — شاركو واستطاع
رسًما ووضع املرىض، من سلسلة من دقيقة مالحظات يجمع أن — العصبي الجهاز
أنماًطا محدًدا استثناءات، دون للتقسيمات بارًعا) رساًما الحقيقة يف (كان مبدئيٍّا
والورشة الترشيحي املتحف هذا ويشهد لدعمها. ترشيحية وبأدلة لها بوصف مصحوبة
سالبيرتيري) بمشفى الخاصة القيمة الفوتوغرافية الصور تطورت (حيث الفوتوغرافية
فرنسا من األطباء تجذب اإلكلينيكية محارضاته كانت الذي لشاركو، االبتكاري بالحس
كل أمسياته كانت كذلك والفن. واألدب السياسة عالم من شخصيات وأيًضا بل وخارجها،
وفيما الحايل). الالتينية أمريكا (منزل جريمان سان شارع ٢١٧ يف يقيمها التي ثالثاء
يف شأنًا له جعلت األعصاب علم يف املطبوعات من العديد له كان فلقد بالهسترييا، يتعلق
مرىض «رعاية وهي إضافية؛ بخدمة املشفى إدارة إليه عهدت ،١٨٧٠ عام يف املجال. هذا
الهسترييا. ومرىض املختلني غري الرصع مرىض تتضمن والتي البسيطة»، الرصع حاالت
— الهسترييا عن بريكيه أعمال ودرس قرأ قد كان الذي — شاركو لدى نما ما ورسعان
العضوية اإلصابات — جيًدا يعرفه الذي املجال «ترك للبحث. الجديد املجال بهذا ولٌع
الهسترييا شاركو وأدخل للغاية. خطري مجال باستكشاف ليغامر — العصبي للجهاز
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فتجعله اإلنسان تصيب التي الحاالت تحت تندرج الوقت ذلك حتى فكانت املجال، لنفس
فكيف وخادعة. متعددة مظاهر له مفهوم، غري كائنًا منظم، غري غريبًا مريًضا، كائنًا
لقواعد االنصياع عىل نجربه وكيف الخضوع؟ عدم من الحالة هذه لتقليل إذن نتناولها

تريا). (إي الجيد؟» بالسلوك وااللتزام مشدد نظام يف الدخول وعىل محددة
كل يف تطبيقها «يمكن للهسترييا الكبري الهجوم قواعد وضع يف شاركو رشع
وهي األورة، املتتالية: األربع بمراحلها األجناس» كافة وعىل البالد كل ويف العصور
املرحلة ثم يشعر؛ أن دون االضطراب يف املريض يبدأ وفيها للنوبة، السابقة الحالة
التشنجات مرحلة ثم وعي؛ وفقداُن ورصاخ شحوب ويصاحبها نفسه بالرصع الخاصة
تتميز والتي النهائية املرحلة ثم انفعالية؛ حاالت ويصاحبها — «املضحكة» ب املعروفة —
املغناطييس «للتنويم قوانني شاركو صاغ الوقت، ذات ويف والهذيان. بل والضحك، بالبكاء
وأيًضا والالوعي، الوعي بني التمييز تسهيل يف تساهم التنويم من حالة وهي البسيط»،
طريق عن بها يمكن التنويم من أعمق حالة وهي الطويل»؛ «بالتنويم الخاصة تلك
التنويم شاركو أدخل ١٨٧٨ عام من ابتداء الهستريية. األعراض تمثيل إعادة اإليحاء
أو ملساعديه املهمة تلك تارًكا بنفسه، يمارسه يكن لم وإن عالجية، كوسيلة املغناطييس
مجموعة عىل اعتماًدا يعرفه أن يريد ما «للمدير» يرُووا أن يف دورهم يتمثل الذين تالميذه
فرتة، وبعد العامة. العروض ممثالت بعض عىل أو «النجمات» الهسترييا مريضات من

شاركو.» مع عملت «لقد تتفاخر: منهن الواحدة كانت
األب لنا ويصف الشهرة. الواسعة الجلسات هذه حرضا قد واالبن، األب دوديه، كان
فتاة «كانت شاركو: مع يعملن الالتي الهسترييا مريضات إحدى — داريت جلسة دوديه
ونحيفة شاحبة وكانت مموج، وشعر صغري رأس لها عمرها، من الثالثينيات يف طويلة
أمر ثم رقبتها. عىل ووشاًحا املجانني سرتة مرتدية سالبيرتيري، مصحة يف كانت […]
[…] عينيها عىل للحظة يديه وراءها الواقف املساعد فوضع بتنويمها!» «قوموا األستاذ:
األوضاع كافة يتخذ التعس جسدها كان بصالبة. واقفة وهي نائمة كانت نامت. وفجأة،
تلو الواحدة تحرك تُمس عضلة كل وكأن ممددة، تبقى ذراعها مددنا فإذا بها، يؤمر التي
يف العرض تماثيل تشبه كانت وساكنة. مفتوحة ظلت التي اليد أصابع فيها بما األخرى،
لخداعنا، وسيلة توجد «ال شاركو: ويؤكد اإلطالق. عىل ومرونة طوًعا األكثر ولكنها املحالِّ
البائس البرشي اآليل تشبه كانت مثلنا.» بالترشيح دراية عىل أيًضا هي تكون أن فيجب
وتتغري أمر، ألي خاضعة وكانت مقاعدنا، حولها رصت التي الدائرة منتصف يف واقفة
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وكأنها فمها عىل أصابعها فتضع عليها! نفرضها التي الحركة باختالف وجهها تعبريات
أحًدا، تهدد وكأنها بتشنج كفها تغلق ثم وجهها، وييضء شفتاها وتبتسم أحًدا، تقبِّل
يقول «… أيًضا هذا نفعل أن «يمكن مرتعش. بغضب أنفها وينفث جبينها فتقطب
اليمنى يدها عىل الوقت ذات يف ويربت للرضب يتهيأ كمن قبضتها يرفع وهو األستاذ
واآلخر غاضب أحدهما مختلفان؛ شعوران يهزه كله الجسد يتحرك وعندها بحنان.
هيا إرهاقها، عدم «يجب شاركو: يقول ثم […] باكيًا يضحك طفويل قناع وكأنه رقيق،
غضبت أن بعد املجيء، رفضت باملان ألن بمفرده؛ املساعد عاد ولكن باملان.» أحرضوا
من أول كانتا اللتني — بالتصلب املريضتني النجمتني هاتني فبني قبلها. داريت الستدعاء
شجارات وأحيانًا بل شديدة، غرية تستقر — سالبيرتيري مصحة يف شاركو استخدمهما
متسببتني القاسية؛ التعبريات بعض تتبادالن كانتا حيث الغسيل غرفة داخل ومشاحنات

املهجع.»16 داخل عامة هياج حالة يف
وصول «كان باألستاذ: ويبدأ ومساعديه. األستاذ بقسوة فينتقد دوديه، ليون أما
نابليون دخول — تقدير أقل عىل — يشبه أمًرا بسيًطا»، «حدثًا صباح كل املدير
بالفعل لشاركو وكان اإلمرباطور!» السادة! «أيها مسائي: حفل يف البالط لصالونات
— بالنياشني والتحيل امليداليات لنيل املخلوق والحزم االنتظام شديد الرائع بوجهه —
وإصبًعا العيادة، ملدير إصبعني يمد فكان النفوذ. تسمى التي املهابة من النوُع هذا
غامضة ابتسامة رسم محاوًال للمساعدين، ازدراء نظراِت ملقيًا املتدربني، لألطباء واحدة
يقدمونهم الذين واليابانيني واإلنجليز واألملان واألرمن األتراك زمالئه مع حديثه أثناء
الالتي النساء «كانت شاركو»: «مريضات — الهسترييا مريضات هن ها واآلن إليه.»17
إىل ينتمني الربوفانس أو باريس من زمالؤه إليه يرسلهن والالتي سالبيرتيري، يدخلن
أخبار قارئات أو العقار حارسات أو الطاقة فوق واملحمالت العصبيات، الخادمات فئة
يرغبن الربجوازية؛ الطبقة من بوفاري» «مدام نمط عىل شابات أو فتيات أو الحوادث،
املنترشة الصحف يف الشهري املرض عن سمعن أن بعد األحاديث محور يصبحن أن يف
يكنَّ أن «بالرضورة» يجب أنه يعرفن يكنَّ ولم سنتيمات، بخمسة منها العدد يباع التي
والرصاخ السقوط يكفي ال أنه رفيقاتهن من يدركن وصولهن وفور باملرض. مصابات
ورءوُسهن اللعاِب سائالِت األرض عىل واالرتماء «التقوس» ويجب بل الذراعني، َيلِّ مع
(الالتي التخشب مصابات أن إال الجسدي، التخشب مرض هو ذلك كان للخلف. ملقاة
— الخاملة املرحلة وهي — أنها الفور عىل يدركن كنَّ جهل) عن األوىل املرحلة يغفلن
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الخاصة — الثالثة املرحلة أن حني يف بالفعل، املثرية املوضوعات فئة إىل بالدخول تسمح
كان الصغرية. الهدايا من الكثري إىل — هدفهن أتممن إذا — مبارشة تؤدي — بالرسنمة
بقبضتيه املريضة بطن عىل املتدربني األطباء أحد يضغط أن بمجرد أنه املعروف من
األمر هذا كان . وتنئُّ تبكي وهي تدريجيٍّا تهدأ أن املفرتض من كان مبيضيها) عىل (أي

دوديه). (ليون برباعة» فيه ينجحون املرىض وكان الطفويل، الفن يشبه
يف ُعرضت قد — بسالبيرتيري» إكلينيكي «درس — الشهرية بروييه لوحة كانت
األيرس النصف ويف مجده. أْوج شاركو فيه بلغ الذي الوقت يف الفني، ١٨٨٧ عام صالون
وانتباه، جدية يف جالسني كبرية بأعداد أتوا الذين واملساعدين األطباء نجد اللوحة، من
بابينسكي. خليفته جانبه وإىل اللوحة من األيمن النصف يف واقًفا شاركو يظهر بينما
ضحية وهي — وايتمان بالنش — الشهريات الهسترييا مريضات بإحدى يمسكان كانا
— بوتار اآلنسة تقف كانت — النقالة من بالقرب — اليمني أقىص ويف عنيفة. نوبة
نصف الصدر وهذا عليه املغيش الجسد هذا نحو خفية يدها تمد وهي — العامة املرشفة
يدرسونه. الذين الرجال هؤالء لكل بالكامل واستسلم الضوء عليه ُسلط وقد العاري
للعصاب. الجنسية الطبيعة — شاركو مرىض بفضل — فرويد اكتشف عامني، وبعد

بهذه انخدع من أول شاركو يكون أن كبريًا احتماًال هناك أن دوديه ليون ويرشح
والعناد السذاجة وبني كيف؟ ولكن والقواميس. الكتب مئات يف وردت التي األكذوبة
شديدة قناعة وعىل الغرور شديد «كان بأنه شاركو وصف يف دوديه يرتدد ال املغرور،
القدامى تالميذه أحد — مونت آكسل السويدي الطبيب يذكر مذكراته، يف مدهش.» بأنه
يجرؤ كان ملن وويل خطأ، بأي أبًدا يعرتف شاركو يكن «لم فيقول: نفسه األمر —
التي العروض عن السخيفة» الخدعة «تلك أيًضا مونت وينتقد أخطأ.» بأنه التلميح عىل
راقت التي سالبيرتيري يف الوحيدة الشخصية أن وسنالحظ سالبيرتيري. يف ينظمها كان
بوتار، اآلنسة هي املتدربني) األطباء اختيار مسابقة يف رسب قد كان (الذي دوديه لليون
بهؤالء متعلقة كانت إعجابي. يستحق مطلق تفاٍن لها علمانية، «بقديسة شبهها التي
عاديَّني. غري واهتمام بصرب إزاءهن تشعر كانت ضحايا، وُهنَّ يمثلن الالتي البائسات

األرض!» عىل النعيم ذاقت التي الوحيدة هي بأنها القول يمكن
املغناطييس، بالتنويم للقيام الالزم الرشط هي الهسترييا فإن شاركو، إىل بالنسبة
عام يف الفكرة ثبوت ازداد ولقد نقدهما. وال دراستهما بني الفصل يمكن فال ثم ومن
والكربى، الصغرى الهسترييا قوانني فيه صاغ العلوم ألكاديمية بيانًا قدم حينما ،١٨٨٢
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أحد اندالع بداية هو ذلك وكان والعميق. البسيط املغناطييس التنويم قوانني وأيًضا
ومدرسة سالبيرتيري مدرسة بني الرشسة املعركة الطب: عالم هزت التي الخالفات أعنف
املعالج الطبيب — (١٨٢٣–١٩٠٤) ليبو أوجست يد عىل األخرية نشأت ولقد نانيس.
١٨٨٢ عام يف جاء قد كان بالشعوذة. اتهامه من يْسلم لم والذي — املغناطييس بالتنويم
نجاح أثاره وقد — (١٨٤٠–١٩١٩) برينهيم إيبوليت جاء ثم نانيس. مدينة يف ليستقر
ورسعان النسا. بعرق — يقال كما — إلصابته لديه ليكشف — ليبو» الطبيب «عيادة
تستخدم التي الطرق لكل الرافضة نانيس» «مدرسة نظرية صاحب برينهيم أصبح ما
فسيولوجية حالة هو إنما املفتعل أو املغناطييس النوم أن مؤكًدا واملغناطيس، السوائل
لنظرية التام النفي هو ذلك كان اإليحاء. آلية عىل اعتماًدا فرد أي عىل تطبيقها يمكن
أمراض طبيب فيشكو سالبيرتيري، يف تُعقد كانت التي الشهرية الجلسات عن أما شاركو.
ويف عادية.»18 ظروف يف محاكاتها يستطيعوا لم مثيل الكثريون «هناك بلجيكي: عقلية
مصطنًعا، عمًال كان إنما سالبيرتيري يف املغناطييس التنويم «إن برينهيم: يقول النهاية
االستكشاف لهدف بحت «اخرتاع فهي للحواس، املهدئة املسكنات أما للتدريب.» نتيجة

الطبي.»
بنوع جميعها شاركو أعمال محيًطا العرشين، القرن بداية حتى الجدل واستمر
شاركو اعرتف — وفاته قبيل — أنه ويبدو .١٨٩٣ عام وفاته قبل حتى التشكك من
قديًما، أصبح الهسترييا عن «مفهومه بأن — جينون جورج سكرتريه قول حد عىل —
عىل وأصبح الباثولوجي». العصبي الطب تاريخ من الفصل هذا تجاوز األفضل من وأنه
وإن حتى عظيًما كان تركه الذي فاإلرث ِفَكره، من إنقاذه يمكن ما إنقاذ تبعوه من
— (١٨٥٧–١٩٣٢) بابينسكي جوزيف تعبري حد عىل للهسترييا»، «تفكيكه يعيبه كان
إىل اقرتب أنه يبدو أنه من الرغم عىل لبرينهيم، اللدود والخصم لشاركو الروحي االبن
إىل يهدف الذي االقرتاح اعتماد فكرة ١٩٠١ عام يف بنفسه يطرح ألم النهاية. يف أفكاره
إال الهسترييا؟ بلفظ العصبي للمرض املصاحب الوظيفية املظاهر خلل مفهوم «استبدال»
االقرتاح برفض انتهى سالبيرتيري مشفى يف زمالؤه شنه الذي الواسع املضاد الهجوم أن
العصبي» للمرض املصاحب الوظيفية املظاهر «خلل مفهوم عاد (وإن بابينسكي وعزل
فيلجينس اتجه بينما لالسم). التلطيف من كنوع األوىل العاملية الحرب وبعد أثناء بقوة
نحو (١٨٥٩–١٩٤٧) جانيه وبيري — شاركو خلف الذي — (١٨٤٤–١٩١٠) ريموند

نفسية. باثولوجية وأعراض أصل إىل العصاب ترجع نظرية
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عالم مبكًرا دخل قد — النفس علم يف واملتخصص الفيلسوف — جانيه كان
التلقائية «الحركة حول رسالته ١٨٨٩ عام يف ناقش عندما العقلية، األمراض أطباء
البسيطة األشكال عن «بْحث الالوعي)؛ من نابعة أنها (بمعنى النفسية» الالإرادية
رسالته: من ١٨٩٣ عام وانتهى الطب، دراسة يف بعدها وبدأ اإلنساني». للنشاط
بدأ قد كان التاريخ هذا وقبل الهسترييا». ملرىض العقلية اإلصابات دراسة يف «إسهامات
بسالبيرتيري. التجريبي النفس لعلم معمًال أجله من أنشأ الذي شاركو، عىل بكثرة يرتدد
عىل مؤكًدا ثالثًا، طريًقا جانيه فتح برينهيم»، أو لشاركو الصاخبة املدارس عن «وبعيًدا
يحلم كان نفسيٍّا. ملالحظتها طريقة وجود رضورة وعىل للهسترييا النفسية الطبيعة
ألنهم العقلية األمراض أطباء منتقًدا النفس، وعلم العقيل الطب توحيد بمرشوع دائًما
بريفو). (كلود النفيس» االنفعال لخفض إال العقيل للمرض النفيس للبعد يتطرقوا «لم
(الفزع النفساني الوهن الحاد: العصاب من اآلخر للنوع تعريًفا وضع ،١٩٠١ عام ومنذ
والتيقظ»)، واليقني واإلرادة القرار و«غياب العقيل والهوس والكبت والشك والوسواس
ألمراض الكامل تصنيفه ويف العصبي. الوهن لفظ به يستبدل اخرتاعه من مصطلح وهو
— الوظائف» تطور يف توقًفا أو «اضطراباٍت بكونه يعرفه الذي — (١٩٠٩) العصاب
النوعني هذين أن إال الهسترييا»، ملرىض العقلية «الحالة جوار إىل النفيس الوهن يضع

نفسه. املريض لدى وجودهما يمكن العصاب من
نرش الذي العام وهو .١٩١١ عام ريموند (١٨٤٩–١٩١٧) دوجورين جول خلف
عرص انتهى النفيس». بالعالج وشفاؤهم العصابي الذهان ملرىض الوظيفية «املظاهر فيه
الهسترييا تميز التي «األعراض إن الحًقا: دوجورين ويقول املغلقة. الغرف يف الهسترييا
فصاعًدا، اآلن فمن خدمتي.» خالل أسبوع من ألكثر اإلطالق عىل تستمر لم الكربى
«الذهان الجديد االسم يفرس مما للعصاب؛ النفيس األصل عىل كله ينصبُّ الرتكيز أصبح
نفسيٍّا عصابًا منها ليجعل األعصاب علم مجال من الهسترييا ينتزع الذي العصابي»،
— برين من بديبوا املعروف — (١٧٩٩–١٨٧٣) ديبوا بول كان جانبه، ومن بالكامل.
غري عودة تلك كانت النفيس.» وعالجها العصابية الذهانية «األمراض ١٩٠٤ عام نرش قد
يعتمد املعقول النفيس العالج أن مبدأ عىل يقوم الذي املعنوي، النفيس العالج إىل متوقعة
دوجورين يقصد لم منها. يشكو التي باآلالم العقالني غري الطبع ذي املريض إقناع عىل
مستوى عىل يحدث يشء «كل طبيبه. يف املريض ويقني ثقة تعزيز مفضًال الطريقة، هذه
تحته يندرج الذي العصابي الذهان حدوث يف كما العالج يف خاصة (تريا)، العاطفة»
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يقوم والذي جانيه ذكر كما النفيس الوهن عن يفصله (الذي العصبي والوهن الهسترييا
مرض وأيًضا وظيفية)، اضطرابات عىل بناء العصبي الوهن ينتج بينما الوساوس، عىل

العقيل. الشهية فقدان
يف — القروية» «الجامعة بابينسكي يسميها التي — نانيس مدرسة حال كانت ماذا
األجانب خاصة — األطباء من لكثري جذب نانيسمحل كانت سالبيرتيري؟ مدرسة مواجهة
بعيًدا اإليحاء، فكرة عىل نجاحاتها قامت والتي هناك، العالجية بالطرق اهتموا الذين —
املريض انتباه تركيز اإليحاء ويتيح هسترييا. أي أو العصبي الجهاز يف «ضعف» أي عن
يف مؤكًدا ذلك، من أبعد مًدى إىل برينهيم ويذهب املريض. جسده من جزء أي عىل
أو املصطنع النوم طريق عن باإليحاء تالعب سوى ليس املغناطييس التنويم أن النهاية
بني ومن العالجية. الطرق إحدى الحًقا أصبح الذي — تنويم دون من أي دونه؛ من
فرويد سيجموند التحديد وجه عىل نذكر نانيس، مصحة عىل يرتددون كانوا الذين األطباء
إتمام «بهدف ١٨٨٩؛ عام صيف أثناء أسابيع عدة هناك قىض الذي (١٨٥٦–١٩٣٩)

مذكراته.19 يف بنفسه ذكره ملا وفًقا التنويم»، تقنية دراسة
١٨٨٥ أكتوبر من الفرتة يف لشاركو التابعة بالخدمة أيًضا التحق قد فرويد كان
شهرين وبعد قوله. حد عىل — و«سحره» باألستاذ انبهر ولقد .١٨٨٦ فرباير وحتى
الهسترييا. تتناول األوىل أعماله وكانت بفيينا. الخاصة عيادته افتتح التدريب، هذا من
ولقد الذكورية. الهسترييا حول مؤتمًرا عقد ،١٨٨٦ أكتوبر من عرش الخامس ويف
التحليل نظرية «إن الباثولوجي. النفس علم أبواب أمامه الهسترييا اكتشاف فتح
فرويد بني العالقة توطدت فيينا، يف (تريا). الهسترييا» وليدة هي برمتها النفيس
حول «دراسات كتاب مًعا ا ونََرشَ .(١٨٤٢–١٩٢٥) بروير جوزيف الفسيولوجيا وعالم
بروير توىلَّ التي بابينهايم) (برتا و… آنا بقصة يبدأ الذي ،١٨٩٥ عام الهسترييا»
«التنويم من حاالت مستخدًما لإليحاء، اللجوء دون لديها الهستريية األعراض عالج
املدخنة». «تسليك يشبه ما أو بالكالم» «العالج ب ذاتها املريضة تسميها والتي التلقائي»،
التي الظروف عىل الضوء ُسلِّط كلما فشيئًا شيئًا الهيستريية األعراض تالشت ما ورسعان
التنفيس فكرة (نتذكر «التفريغ» طريقة اخُرتعت هنا من مرة. ألول ظهورها صاحبت
العقلية للحالة املحدد العامل معرفة مثل النظرية، األُطر استنتاج ويبقى أرسطو). لدى
الصدمة. بها استُقبلت التي والطريقة النفسية الصدمة وقوع لحظة للمريض والعصبية
الصدمة. تلقي بطريقة فرويد يهتم الصدمة، وقوع لحظة بفكرة بروير يتمسك وبينما

املريض. إىل بالنسبة الحدث يمثلها التي القيمة هو فرويد لدى يهم فما
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نفسه،20 املريض وال الطبيب يعرفها ال املريض، من معلومات معرفة سبيل يف
١٩٠٤ عام قوله حد عىل — هي التي التنويم، تحت اإليحاء طريقة عن فرويد تخىل
«مقاومة» دون مبارشة تتم لكونها وأيًضا غامض»، طابع ولها أكيدة، غري «طريقة —
كان ولذلك، استحضارها. وتعيق اإلدراك، مجال يف الذكرى اندماج إعادة مع تتعارض
املغناطييس. التنويم عن الحر» التداعي «طريقة ب يسميها ما أو التفريغ طريقة يفضل
فيه ظهرت الذي اليوم يف يبدأ النفيس التحليل تاريخ «أن بالتايل يعتقد فرويد (كان
«الهسترييا مصطلح فرويد ويستخدم املغناطييس».)21 التنويم عن تتخىل مبتكرة طريقة
نفسه» عن يدافع «الذي للمريض النفيس الرصاع يتسبب عندما (التحويل) الدفاعية»
(خدر ثابتة بدنية ظواهر إنتاج يف الوعي) من املقبولة غري الصورة استبعاد طريق (عن
الطبيعة عىل كتابهما يف ١٨٩٥ عام وفرويد بروير أكد ولقد تقلصات). أو شلل أو
وفًقا — حاسًما دوًرا الجنسية املشاعر «تلعب «الكبح»: هذا أو «الدفاع» لهذا الجنسية
لرفض املحرك والعامل النفسية الصدمات مصدر فهي — الباثولوجي الهسترييا لطب
املشاعر فرويد ميز ذاتها، للفكرة واستكماًال الوعي.» نطاق خارج الصور بعض وكبح
النفيس التحليل نظرية «كانت األصلية. النفسية الصدمة عن باحثًا الطفولية، الجنسية
التي الرتبة هي الهسترييا وكانت الخصبة، الفرتة هذه خالل التكوين طور يف بأكملها
وإن الجنسية، الصدمة حقيقة فكرة عن فرويد تخىل ما ورسعان (تريا). فيها» نمت
— الواقع هيئة املريض يعطيه الذي — الوهم «كون النفسية». «بحقيقتها مقتنًعا ظل
(تريا). النفسية»» «الحقيقة وقدرة وثقل قوى مدى يثبت حقيقية؛ أعراض يف يتسبب

النفيس— التحليل سيصبح فيما بعمق متقدًما — فرويد أن هذا من نستنتج أال يجب
إىل وصوًال العصابي الذهان يف «الدفاع» مفهوم من وانطالًقا . ككلٍّ بالعصاب يهتم يكن لم
لدراسة اإلكلينيكيني األطباء انطالق نقطة العكس عىل كانت ألعراضاملرض(التي دراسة
والوساوس، املريض والخوف الهسترييا، مجموعات: ثالث بني فرويد يميز الهسترييا)،
مرتبطة األخرية ظلت وإن املتوافقة، غري الصورة من األنا «تُنتزع الذهان، ويف والذهان.
أيًضا تنفصل — األمر بهذا القيام أثناء — األنا أن سيما وال الواقع، من بجزء بشدة
إىل تهدف إكلينيكية دراسة يف فرويد رشع ،١٨٩٥ عام ويف الواقع.»22 عن جزئيٍّا أو كليٍّا
العصبي. الوهن عن الفزع»23 «عصاب يسميها التي العصاب أمراض مجموعة فصل

«أصبحت — ١٩٠٠ عام األحالم» «تفسري كتاب صدور بعد — ١٩٠٤ عام يف
تذكارية رموًزا أي األحداث؛ لبعض رموًزا أو بقايا فرويد إىل بالنسبة الهستريية األعراض

426



اليقني عرص يف النظرية البوتقة

ولذلك معناها؛ — األعراض) (أي مشفرة رسائل يرسل الذي — املريض يدري وال […]
فلن املعنى، هذا األنا وقبلت معناها، عرف فإذا مغزاها. يجهل ألنه إنتاجها يستطيع
محاولٍة يف املرتجم أو الوسيط دور ممارسة املعالج عىل ويكون لألعراض. حاجة يف يكون
وال سببها. انتفاء بمجرد تختفي التي األعراض؛ وراء املختفي املعنى تتقبل األنا لجعل
لهذه وبالوصول األنا. مع يتصالح وإنما عدوة، أرض يف بعُد الهسترييا مريض يكون
النفيس. التحليل نظرية يخص وماذا الهسترييا مريض يخص ماذا نعلم ال النقطة،
التحليل هي الهسترييا وتصبح التحليلية، الطريقة ويف النظرية يف يختفي «فاملرض»

(تريا). النفيس»

الذهان

،١٨٤٥ عام فوشتريسلبني إرنست اخرتعه الذي — «الذهان» ملصطلح كان البداية يف
«عكس عىل — به يقصد أوسُع معنًى — عرش التاسع القرن يف استخدامه يُعمم أن وقبل
عام بشكل املريض شخصية عىل يؤثر والذي الدائم، العقيل االضطراب — العصاب»
لن محددة، فئات خرجت الشمول، شديد األشكال متعدِد الكيان هذا ومن (الهذيان).

أهمها.24 إال الباب هذا يف نذكر
العقلية األمراض يقسم والذي إسكريول، وضعه الذي األمراض بتصنيف ولنبدأ
املجموعة وتعد األحادي. والهوس والهوس والخبل البله أساسية: مجموعات أربع إىل
— بينيل قال كما اكتئابي خلل عن الناتج واحدة بفكرة بالهوس الخاصة — األخرية
مرح — مزمن جزئي بهذيان الهوس من النوع هذا ويتميز جديدة. نظرية إضافة
األحادي). الهوس سمي السبب (ولهذا واحد موضوع عىل قارص ولكنه — حزين أو
أو املزمنة» املرضية «الكآبة صوره (ومن فكري أحادي هوس إىل إسكريول ويقسمه
وهوس ومضنية»)، منهكة حزينة عاطفة تسببه مزمن جزئي «بهذيان املصحوبة الكآبة
ذات ويف املستقبلية). االنحرافات (يضم غريزي أحادي وهوس عقيل، أو عاطفي أحادي
يعتقد الذي «الشخص قيمتها: من ينتقص ال تعريًفا للخياالت إسكريول يعطي الوقت،
فيه يثريها أن آخر خارجي عامل أي يستطيع ال بداخله، ملحوظة أحاسيس بوجود يقينًا
التاسع القرن مدار وعىل موجود). غري ليشء إدراك إنها (أي الهلوسة» من حالة يف هو

بالوهم. تشبيهها عىل اعرتاًضا الهلوسة، مفهوم حول حاد جدل نشب عرش،
يفكرون عرش، التاسع القرن من األول الجزء يف العقلية األمراض أطباء جميع ظل
االضطهاد هلوسة الزيج َفَصل ،١٨٥٢ عام ويف املنظمة». «الهلوسة مفهوم حول ويكتبون
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ملانيان: األمراض تصنيف محاور أحد النظرية هذه أصبحت ولقد األنواع. باقي عن
(١٨٦٤–١٩٤٧) سرييو بول اقرتح ،١٨٩٠ عام يف املنتظم.» التطور ذو املزمن «الهذيان
امُلضطَهدين ذهان العرشين: القرن حتى به معموًال ظل تقسيًما — مانيان تلميذ —
وهلوسة بالخياالت، املصحوبة املنظمة االضطهاد وهلوسة خياالت)، (دون وامُلضطِهدين
العظمة وجنون هالوسية، تفسريات عىل بناء بخياالت املصحوبة غري املنظمة االضطهاد
أوضحه الذي — املتبادل») «الجنون (أو املشرتك» «الذهان ويعد ال. أو بخياالت املصحوب
شارل قدم ولقد املزمنة، االضطهاد هلوسة من ا خاصٍّ نوًعا — ١٨٦٠ عام بايارجيه

.١٨٧٧ عام املرض لهذا وصًفا فالريه) بيري جان (ابن فالريه وجول الزيج
جول من كلٌّ وضع ،١٩١١ عام املنتظم الهذيان دراسة حول عملهما وأثناء
املصحوب املزمن للذهان وصًفا (١٨٥٣–١٩١٦) باليه وجيلبري (١٨٥٦–١٩٣٩) سيجال
تأثري تحت — (١٨٧٢–١٩٣٤) كلريامبو دي جاتيان ر َطوَّ ،١٩٢٠ عام ويف بخياالت.
العقلية التلقائية الالإرادية الحركة نظرية — ذكره) عىل يأتي أن دون (ولكن باليه أعمال
الصغرى الالإرادية الحركات بني ميز حيث تلقائية)؛ الإرادية حركات عىل قائم (ذهان
— املريض عىل تُفرض» التي للذكريات الصامت والتفكك التفكري «توقف هي التي —
«يعلق» من هناك بأن انطباع املريض لدى يكون وفيها — الكربى الالإرادية والحركات
الهذيان يكون ال تتواىل، التي الهالوس ويف أفكاره. يستبق من هناك وكأن أفعاله، عىل
قائًما وجعله بل للذهان، نفيس تفسري أي كلريامبو دي جاتيان رفض ولقد نتيجة. إال

العصبية. الخاليا يف متقطع ألم يف تتسبب عضوية عملية عىل
ويف متناوبة. وكآبة هوس حاالت عىل يقوم الجنون من نوع وجود القدماء الحظ
(١٨٠٩–١٨٩٠) بايارجيه وجول فالريه بيري جان تصارع عرش، التاسع القرن منتصف
أسماه بينما الدوري»، «الجنون اسم األول عليه أطلق الذي باملفهوم منهما كل أحقية عىل
أعوام عدة منذ — جريزينجر أن نسيا االثنني أن ويبدو الشكل». ثنائي «الجنون الثاني
للغاية. شائع أمر املتناوبة والكآبة الهوس حاالت «إن كتب: — ١٨٤٥ عام تحديًدا مضت،
متنظمة.»25 بصورة عادة يتناوبان شكلني من دورة عىل يقوم املرض نرى ما فكثريًا
يف «بحث يف ١٨٩٩ عام — قدم الذي هو (١٨٥٦–١٩٢٦) كرابلني إيميل كان وأخريًا،

االكتئابي». الهوس «ذهان مصطلح — النفيس» الطب
املصطلح ظل قرن، من وألكثر وهلة. أول من ليستقر العظمة جنون يكن لم
يف بهذيان املصحوب للجنون مرادًفا — ١٧٧٢ عام فوجيل األملاني وضعه الذي —
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.(١٨٨١ (مندل بخياالت املصحوب غري املنظم للهذيان تعريف يوضع أن قبل أملانيا،
عىل وقدرة تحديًدا أكثر (بارانويا) العظمة لجنون تعريًفا وضع من أول كرابلني كان
الكامل االحتفاظ مع يتكون زعزعته، يستحيل ومستمر محدد هذيان «نظام االستمرار:
انبثق بفرنسا، العرشين القرن بداية يف والفعل.» واإلرادة الفكر وترتيب الذهن بوضوح
تتميز والتي ة، وحدَّ تنظيًما األقل العظمة» بجنون املريضة «الشخصية مفهوم منه
جانبه، ومن تصدرها. التي األحكام صحة وعدم باآلخرين الثقة وعدم الذات بتضخم
«جنون وهو العظمة، جنون من محدًدا شكًال (١٨٨٨–١٩٦٤) كريتشمري إرنست يصف
ويؤدي والشك، الخجل إىل يميلون الذين األشخاصالضعاف لدى يظهر الحيس»، العظمة
ترابط عالقة كريتشمري ويؤسس (امُلضطَهد-امُلضطِهد). االضطهاد بهالوس اإلصابة إىل
من بدافع تحدث (التي «الداخلية» الكربى الذهان وأنواع للفرد البنيوي الشكل بني كاملة
١٩٢٩ عام نرش كما به). املحيطة البيئة عن النظر بغض بها، املصاب نفسه الشخص
أي ولرفضه األجناس. الختالط اإليجابي الدور عىل فيه يشدد حيث «العباقرة»؛ كتاب
النفيس للطب األملانية للجمعية كرئيس منصبه من كريتشمري استقال خارجي، ضغط
الذي — يونج كارل ووافق السلطة. إىل النازيني وصول بمجرد ١٩٣٣ عام الباثولوجي

بعده. من املنصب تويل عىل — الحًقا عنه سنتحدث
الفصام. إىل ليؤدي املبكر الخبل من يتطور الذي الذهان الذهان: أنواع أهم يتبقى
،١٨٣٢ عام منذ إليها. انضم ما رسعان ولكنه األمراض، تصنيف لقائمة متأخًرا جاء ولقد
الجنسني من الشباب من ضخًما «عدًدا يضم مشفاه أن موريل أوجستني بنيديكت الحظ
أصبح الذي الشبابي الخبل هذا هو املرىض بني الشائع وأن املبكر، بالخبل مصابني
األمراض حول «بحث ويف العمر.» يف املتقدمني يصيب الذي الخبل مثل مثله يستخدم
الهوس ذهان مثل وتماًما املبكر». «الخبل مصطلح استخدام قرر ،(١٨٦٠) العقلية»
«حاالت بكونه تعريفه يمكن الذي الداخيل، الذهان من يعد أيًضا النوع فهذا االكتئابي،
حتى تدريجيٍّا تتطور لإلرادة، أو العاطفية للحياة قوية إصابة بعد تطرأ مختلفة مرضية

(بوستيل). عجًزا» أكثر شكًال تأخذ التي للشخصية التام التفكك إىل تصل
األمراض «تصنيف ١٨٦٣ عام (١٨٢٨–١٨٩٩) كاهلبوم كارل نرش أملانيا، يف
يف الظهور يف ويبدأ بالخبل، رسيًعا ينتهي جديًدا عقليٍّا مرًضا وصف حيث العقلية»؛
وصف أعوام، عدة وبعد الشباب). (جنون العصبي» «العجز أسماه ولذلك البلوغ؛ مرحلة
«زيادة أو التوتر» «جنون أسماها أعراضحركية، تصاحبها «الذهول» من حالة كاهلبوم
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فكرة إىل يستند واسًعا استنتاًجا كاهلبوم وضع عاًما، عرشين وبعد العضالت». توتر
النفسية. التصنيفات يحدد أن يجب الذي هو النهائية» «للحالة التطوري الطابع أن
العضالت توتر وزيادة العصبي العجز املبكر» «الخبل اسم تحت جمع ،١٨٩٨ عام يف
فرنسا؛ يف كبري صًدى األعمال لهذه يكن لم البداية، يف العظمة. بجنون املصحوب والخبل
لالعرتاف بشدة الرافض العلمي الوسط يف أملاني هو ما كل معاداة من نوع رسى حيث
النفس وعلم الطب جريدة سجالت يف ونجد املفهوم. هذا إىل الوصول يف موريل بأسبقية
أهمية أدركت قد طويل وقت منذ أراضينا، تغزو أن قبل أملانيا أن «تَنبَّهنا :١٩١٥ لعام
أملاني نفيس طب بالفعل يوجد ألنه […] ثقافتها يسمى ملا لتخضعه األفكار، عالم غزو
ولكنهم […] يشء ال من الجديدة معتقداتهم األملان بنى لقد […] فرنيس نفيس وطب

الغري.»26 إلنجازات يكلون ال جامعني كطبعهم ظلوا
كان حني — (١٨٥٧–١٩٣٩) بلولري يوجني السويرسي استبدل ،١٩١١ عام يف
التطوري) املعيار (ذي املبكر الخبل بفكرة — ١٨٩٨ عام منذ بزيورخ البريجولزي يرأس
وتعني اليونانية اللغة (من الفصام اسم لها مقرتًحا التفكك، وهي ديناميكية أكثر فكرًة
أريد كما — صفاته أهم ألن الفصام؛ اسم املبكر الخبل عىل «أطلق والذوبان). الفصل
الدائمة األعراض بني بلولري ويميز املختلفة.» النفسية الوظائف تفكك هو — أثبت أن
فيها بما — واملشاعر العالقات اضطرابات من حالة أي تخلو «ال الثانوية: واألعراض
جانب وإىل رئيسة. أعراًضا تسمى ولذلك املرض؛ من يتجزأ ال جزء وكأنها — التوحد
وأعراض والهالوس الضالالت تظهر: ال أو تظهر قد ثانوية أعراض توجد األعراض، هذه
والتصنع والرتابة الحركي النشاط وفرط والذهول التخشبي واإلغماء العضالت توتر
كتب لقد خارجي).» أو داخيل طلب ألي السلبية أو النشطة املرضية (املقاومة والسلبية
يعلم وهو — الفصام مريض «إن :(١٨٨٥–١٩٧٢) بلولري تلميذ مينكويسكي يوجني
داخل بوجوده يشعر ال بل يشغله، الذي املكان يف بوجوده يشعر ال — هو أين تماًما
بالطبع هذا كل يمر لم له.»27 بالنسبة شيئًا تعني ال موجود» «أنا فعبارة […] جسده
رسيًعا الجديد املفهوم يتخذ ما فدائًما املختلفة؛ النفسية املدارس بني رصاعات دون
توقف. دون ترتاجع إياها جاعًال الواضحة غري الحدود من مستفيًدا امتداديٍّا، طابًعا
كان بلولري إن حتى التصنيف، عىل العصية الحاالت من العديد ضم جرى وبسهولة
ولكن الفصام من الشائع النوع اعتربه الذي الكامن»، «الفصام ب يسمى عما يتحدث

عليه. تفرض أن يجب التي التشخيص معايري تحديد دون
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لعب ولقد العقلية. األمراض عرش عىل الفصام تربع األمريكية، املتحدة الواليات يف
الواليات يف عمله أثناء األمر. هذا يف رئيًسا دوًرا (١٨٦٦–١٩٥٠) ماير أدولف السويرسي
ثم ومن بذاته؛ كيانًا يشكل الذي املرض عن كرابلني ملفهوم معارًضا ماير كان املتحدة،
طرق هي إنما العقلية االضطرابات أن يُعلِّم وكان األمراض. تصنيف لفكرة رافًضا كان
اجتماعي؛ وراثي منظور من املختلفة املواقف مع تتناسب ال نموذجية) فعل (ردود إجابة
توسع أمام الباب وانفتح التأقلم. حاالت أكرب بلوغ عىل املريض مساعدة يجب ثم ومن
القول بلغ حتى األمر تمادى «لقد يقول: مينكويسكي جعلت لدرجة املفهوم، يف جذري
مع صحيح، أمر إنه للجنون. مرادًفا أصبح — نطاقه اتساع بسبب — الفصام بأن
قابًال كونه «فصامي»: تعني بينما أكثر، ليس مجنونًا تعني «مجنونًا» الصفة أن الفارق
الطب يف حقيقية خطوة يشكل الفصام أن نعتقد نحن ولذلك […] ونرشده نفهمه ألن
ُفرضت التي القيود من أيًضا الطبيب وإنما املريض، فقط ليس يحرر، ألنه النفيس؛
فكرة يتضمن بالواقع االتصال ففقدان […] الخبل مفهوم بفعل بعيد أمد منذ عليهما

جزئيٍّا.»28 األقل عىل أو بالكامل سواء االتصال، هذا إعادة إمكانية
القرن من األخرية العقود يف إال تظهر لم ذاتها ففكرته النفيس،29 األطفال طب أما
مشكلة بأن بالفعل االعتقاد كان طويل، زمن مدار فعىل شديد. وببطء عرش التاسع
لجان املستحيل الحلم هو هذا كان الرتبية. يف مشكلة هي إنما عقليٍّا املتأخرين األطفال
املتوحش» «الطفل خالل من — األوىل اإلمرباطورية عهد يف — (١٧٧٤–١٨٣٨) إيتار
سوجني إدوارد عكف جانبهم، ومن مجنونًا). طفًال يكن لم (الذي ديالفريون فيكتور
يومية تطبيقية ممارسة إيجاد عىل (١٨١٦–١٨٨٥) فاليه وإيبوليت (١٨١٢–١٨٨٠)
بورنفيل ديزيريه قام ولقد عقليٍّا. املتأخرين األطفال مع العميقة وللعالقات للتعليم
لم بحق نفسية طبية طريقة أول أن إال الثانية. اإلمرباطورية حكم خالل ذاته باألمر
عندما األول) وابن ،١٨٤٤–١٩٠٨) تور دي مورو بول يد عىل ١٨٨٨ عام يف إال تتم
العرشين، القرن بداية يف األطفال». لدى «الجنون لألطفال النفيس للطب وثيقة أول نرش
مبكر» «لخبل ١٩٠٥ عاَم وصًفا (١٨٦٢–١٩٣٥) سانكتيس دي سانتي اإليطايل وضع
الرغم عىل — يعد ولكنه — الشباب مرضاه لدى كرابلني اكتشفه الذي الخبل يشبه —
الذهانية الحاالت بني للتمييز املحاوالت أُوليات أحَد — حوله أثري الذي الواسع الجدل من
األطفال طب لوالدة مهدت التي الرئيسة األعمال من الكثري هناك كان ولقد األطفال. لدى
لويز جولييت وأعمال الطفويل، الخبل عن ١٩٠٨ عام هيلري ثيودور أعمال منها النفيس؛
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أول فيها وصفت والتي النفيس، للطب نيويورك بمعهد و١٩٣٧ ١٩٣٠ أعوام بني ديبري
بالفصام. مريض لطفل حالة

الكربى األبحاث

صيته ذاع عقلية أمراض طبيب من فما الكربى، األبحاث عرص ذاته هو اليقني عرص كان
كانت عرش، التاسع القرن من األول النصف خالل الخاص. بحثه يؤلف أن وأراد إال
من ابتداءً األملانية للمدرسة املكان تفسح بدأت ولكنها السائدة، هي الفرنسية املدرسة
إىل ترتجم لم األملانية الوثائق معظم أن والدليل مضض، عىل ذلك (كان القرن نهاية

الثانية). العاملية الحرب بعد حتى الفرنسية،
األكثر وهي الفرنسية، للتصنيفات املتشعب العالم إىل الدخول اليسري من يكن لم
تصنيف له — إلحصاءاته وفًقا — مشًفى فكل يشء، كل يف يبالغون كانوا بالطبع. تنوًعا
وتصنيف إسكريول31 تصنيف بذكر بدأنا الرئيسة، املجموعات يف نظل ولكي خاصبه.30
لطريقة استخدامهما يف — العاملية شهرتهما جانب إىل — املجموعتان وتشرتك موريل.32
عقليٍّا للمريض املختلفة األنماط رسم عن املسئول هو الرسام فيكون مبتكرة: مصورة
العقيل). املرض فراسة علم — نفسه بالعمل قاموا الذين — الربيطانيون أسماه ما (وهو
قيمة مجموعة يصمم جابرييل ماري فرانسوا جورج إسكريول جعل ،١٨١٨ عام يف
عىل (االستدالل الفراسة «إن شارنتون. بمصحة العقيل االعتالل ملرىض بورتريهات من
طابع تمييز عىل تساعد دراسة فهي تافه؛ فضول مجرد ليست الشكل) من الطبع
التي النتائج مثرية كانت وكم املرىض. هؤالء هذيان يف تتسبب التي واملشاعر األفكار
مائتي من ألكثر بورتريهات بعمل قمت الغرض، لهذا الدراسة! هذه من إليها توصلنا
منها إلينا وصل ولقد املدهش.» املوضع هذا عن مالحظتي ما يوًما أنرش ولعيل مريض،
وجد وإن تعليق، الصور هذه يصاحب ما نادًرا ولكن الرَّصاص.33 بقلم لوحة سبعون
مريًضا وأصبح للجمجمة، ثقب عمليه له أجريت عسكري، «رجل للغاية: موجًزا يكون
بد فال التعبريات، عن أما «… بالبله مصاب — الشاعر شقيق — «هوجو باالكتئاب»،
سواء الثابتة» «الصورة مشكلة تكمن وهنا — الجنون لتصوير اإلرادة من املزيد من
من مكونة أخرى سلسلة إسكريول نرش ،١٨٣٨ عام يف الفوتوغرافية. الصور أو الرسوم
نوريس الشهرية اللوحة (صاحب تارديو ألمربواز بالحفر مرسومة لوحة وعرشين سبٍع
املرىض أوضاع كانت اللوحات، هذه يف قبل). من ذكرناها والتي بدالم، بمصحة املريض
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املجانني سرتة مرتدية مريضة الكرايس، يف مرىضمقيدون للمواقف: ومحاكاة تعبريًا أكثر
عىل الجمايل للحس الغلبة كانت — الرومانيس النفيس الطب عرص — الوقت ذلك يف …
جرييكو رسم — جورجيه طلب عىل وبناء — ١٨٢٠ عام نحو اإلكلينيكية. املالحظة
بهوس املريضة أو سالبيرتيري «ضبعة بينها من العقيل، ملرىضاالعتالل بورتريهات عرشة

إلينا. وصلت لوحات خمس بني من وهي الحسد»،34 فكرة
للعرص النفيس الطب نطاق خارج — الرسم أن إال نفسه، النهج عىل موريل سار
املختلفة األنماط فهرسة يقارب األمر كان الكايف. بالقدر مقنًعا يكن لم — الرومانيس
تزال ال ولكن بالبله مريض «إنه عنه: قالوا الذي تي، باتيست جان هو فها لألمراض.
الديني، الهوس من نوع لديه كان ُمَرتبًا. تنظيًما األفكار بعض تنظيم عىل القدرة لديه
كانت خاصة.» ولغة تعبريات لديه كانت املدمرة. الغرائز إنها جنسية. ميول يصاحبه
ولن الرسم. يف هذا من أيٍّا نرى ال ولكننا باملالحظات، مليئة بصور مصحوبة التعليقات
إظهاره. األطباء أراد ما سنرى ربما الطبي؛ الفوتوغرايف التصوير ظهور بسبب نراه
األمراض عن «بحث هو املرىض تصوير إىل استحياء عىل يدعو فرنسا يف بحث أول كان
يكن فلم .١٩١٤ وحتى ١٨٦٢ من الفرتة يف مرات ثالث ُطبع وقد لداجونيه، العقلية»
نياشني ثالثة إال — واضح مغًزى ذو تعبري وجهه عىل ارتسم وقد املريض— هذا ينقص
العرشين، القرن ثالثينيات يف وأيًضا العظمة. بهالوس مصاب أنه إلظهار صدره عىل
مقال يف نُرشت التي الصورة يف دراجته خلف وقف الذي «املسافر» املريض هذا نجد
دراجته كانت عليه، باديًا الجنون كان الواقع، يف العقيل». للطب اإلكلينيكية «للجمعية
كثرية ورشائط سيارة ببوق ومزينة الضئيلة، قامته مع تتناسب ال بصورة مرتفعة
استمرت ذلك؟) لها (وكيف اإلكلينيكية الناحية من مقنعة غري لكونها ونظًرا بالعجالت.
قبل حتى كلها أوروبا يف متقطع بشكل العقيل االعتالل ملرىض أنماط تصوير موجة
شبه الطابع يسمى ما إظهار يف لليقني الرسيع االنهيار رشع ثم، الثانية. العاملية الحرب
حول الفوتوغرافية الصور بعض من (ابتداء العقلية لألمراض الشكلية لألنماط العلمي

الساللة»). «انحطاط
«املنافسة» ظل يف عرش، التاسع القرن نهاية يف الفرنسية البحوث أشهر هي ما
–١٨٣٣) بال بنجامني البارييس العقلية األمراض طبيب البداية يف نذكر األملانية؟
األمراض حول «محارضات من طبعتني ١٨٩٠ وعام ١٨٨٣ عام نرش الذي ،(١٨٩٣
نرش كما للعرص. النفيس الطب معارف خالصة كونها إىل أهميتها وترجع العقلية»،
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للطب العميل «الدليل (١٨٥٥–١٩١٨) ريجي إيمانويل — العيادات مديري أحد —
،١٩٢٣ عام وحتى ١٨٨٥ عام من متواصل بشكل طبعه يعاد ظل والذي النفيس»،
كتاب أول وكان صفحة. ومائتي ألف حتى صفحة ستمائة من تدريجيٍّا حجمه وازداد
الحني ذلك منذ واملعروف النفيس، بالتحليل — الخامسة طبعته يف — اهتماًما يويل
العقلية» األمراض حول إكلينيكية «محارضات ظهرت ،١٨٩٥ عام فرويد». «مذهب ب
(تصنيف حقيقيٍّا دالليٍّا إطاًرا يضع والتجانس الرتكيز شديد عمل وهو سيجال، لجول

الفرنسية. املدرسة عىل ممتًدا تأثريه ظل ولقد العقلية. لألمراض لألعراض) فعيل
سنذكر ولكننا الكبار، الفرنسيني العقلية األمراض أطباء كافة ذكر يتعني كان
الباثولوجي» العقيل املرض حول «بحث يف جمع الذي باليه جيلبري التحديد وجه عىل
األوىل، العاملية الحرب قبل العرص. ذلك يف النفيس الطب أطباء كبار أسماء (١٩٠٣)
صفحة) ٣٠٠٠) الضخمة الباثولوجي» النفس لطب الدولية «الوثيقة صدور أيًضا نالحظ
الفرنسيني العلماء أشهر فيها جامًعا ،(١٨٦٥–١٩٣٤) ماري أوجست إرشاف تحت
يف مداها واتسع البحوث إصدار وتواىل فرنسا). يف األوىل هي سابقة (يف واألجانب
الطبية اليقينيات زعزعة بعد تدريجيٍّا قلت ما رسعان ولكنها الحربني، بني ما الفرتة

النفسية.
جيدة، مجموعة تشكل كونها يف مشرتًكا عامًال الفرنسية البحوث جميع وتمتلك
البحوث مع كذلك األمر يكن لم الخاصة. النظرية إلسهاماتها متألقة تكون أن دون
تيارين: بني التمييز يمكن وفيها ،١٨٧٠ عام حرب بعد الظهور يف بدأت التي األملانية
املدريس «الكتاب املثال سبيل (عىل االنحطاط نظرية — ملوريل وفًقا — يفضل الذي األول
خطى عىل — يميل والثاني إبينج)، كرافت لريتشارد ١٨٧٩ عام يف النفيس» الطب يف
الجديدة. الباثولوجي النفيس الطب نظريات إىل — (١٨٣٣–١٨٩٠) ويستفال كارل
مجال ويف بل األملانية، املدرسة يف خالف عليه ليس الذي املعلم كرابلني إيميل يظل ولكن
نُرش ،١٨٨٣ عام يف عامليٍّا). (أي أوروبا مستوى عىل النفسية األمراض تصنيف علم
طبعة كل ويف ،١٩١٥ عام حتى طبعات ثماني منه صدرت النفيس» الطب يف «بحث
يف ظهرت التي العديدة األبحاث بني ومن الجديدة. النظريات من املزيد يضيف كان
بني ما ظهر جماعي عمل وهو — آشافنربج» «وثيقة إىل اإلشارة يجدر الوقت، ذلك
كارل أما املبكر. الخبل حول لبلولري املؤسس املقال جاء حيث — و١٩١٣ ١٩١١ عامي
يف مقاًال ١٩١٣ عام نرش فقد — نفيس وعالم فيلسوف — (١٨٨٣–١٩٦٩) ياسربز
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النفيس الطب ملفاهيم جذري نقدي بأسلوب — فيه اقرتح الباثولوجي، النفيس الطب
لألنا املغزى ذات العالقات فهم عىل أكثر تقوم العقلية، لألمراض ظواهرية طريقة —
العمل يُرتَجم لم موريل). (بي األسباب دراسة عىل العكوف من أكثر بالعالم، املريضة
واإليطالية، اإلنجليزية إىل البحوث هذه ترجمت بينما عاًما، عرشين بعد إال الفرنسية إىل

البالد. هذه يف النفيس الطب عىل عظيًما أثًرا محدثة

جديدة آفاق

— النظري والعمق بالتصنيف ولعه جانب إىل — الناجح النفيس الطب يبحث ما دائًما
وجودها ألهمية نظًرا اآلفاق هذه بعض عليه تُفرض ما وكثريًا يستغلها. جديدة آفاق عن
ونناقش وسنقيس الخمور. إدمان حالة هي هذه كانت العقلية. األمراض مصحات داخل
النفسية النظريات عىل سيكون هنا الرتكيز ولكن املرىض، احتجاز معدالت عىل أثره الحًقا
يكن لم النفيس. الطب مجال إىل الخمور وإدمان السْكر بضم انتهت التي الباثولوجية
األوىل العقود يف تماًما مجهوًال السكارى»، «جنون باألحرى أو الكحويل»، «الجنون مفهوم
بارتجاف، املصحوب للهذيان وصف هناك كان ،١٨١٣ عام يف عرش. التاسع القرن من
«تاريخ لوفييه نرش ،١٨٣٠ عام يف بالخمور. املتعلق سببها توضيح جرى ١٨١٩ عام ويف
أصبح ولكنه بسيطة، اجتماعية مشكلة الحني ذلك حتى السْكر كان السكارى». جنون
الحقل يف يظهر لم الخمر» «إدمان مصطلح أن إال طبيٍّا. موضوًعا اللحظة تلك منذ
إدمان (تاريخ (١٨٥٢) هاس مانيوس السويدي الطبيب يد عىل إال النفيس للطب الداليل
استخدام يوفر لكونه مناسبًا؛ جديًدا لفًظا الخمور» «إدمان مصطلح «يعد الخمور).
جانب ومن إلخ. الخمر»، «فعل أو كحولية» مواد بواسطة «التسمم مثل طويلة كنايات
واضح، غري اللحظة تلك حتى ظل ككيان ويحددها مرضية مجموعة يكون فهو آخر،
يف وهكذا، األمراض.» تصنيف من أساس عىل املختلفة العنارص من كبريًا عدًدا جامًعا
الكثريين. بني من هاس مانيوس أعمال راكل ألكساندر فيكتور يحيي الطب،35 يف رسالته
طبيبَي كان الفرنسيني األطباء من املوضوع بهذا اهتم من أول أن مالحظة الطريف ومن

ورونودان.36 موريل العقلية: األمراض
والذي الفكري، التدهور هي الخمور إدمان يسببها التي العقلية واالضطرابات
ولقد االنتحار. إىل وامليل الغاضبة الهياج وحاالت والضالالت الخبل حتى يتطور قد
إحصاءاته يف وهكذا املوضوع. لهذا كبرية عناية العقلية األمراض أطباء من الكثري أَوىل
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النفيس»: الخمور «إلدمان أنواع ثالثة بني مانيوس يميز العقلية، األمراض ملصحات
إدمان ويحتل املزمن. واإلدمان بهذيان) (املصحوب الحاد شبه واإلدمان الحاد اإلدمان
املبارش السبب وهو — املخي «النقص العقيل. االنحطاط نظرية يف ا هامٍّ مركًزا الخمور
(وعىل مرىض، الخمور شاربي إن أي وراثية؛ ألسباب عادة يرجع — الرشب يف لإلفراط
أبناء إن أي العقيل؛ االنحطاط أسباب أقوى أحد يعد الخمور إدمان فإن اآلخر) الجانب
بحث إىل العقيل الطب املفرغة الحلقة هذه قادت ولقد مرىض.»37 يكونون الخمور مدمن
جعل مما اإلكلينيكية؛ الدراسة حساب عىل األسالف دراسة لفكرة متميًزا وضًعا يعطي
جول مثل العقلية األمراض أطباء بعض انتقده ما ورسعان وشموليٍّا. محدد غري تصنيفه
جنون بوجود يتغري ال استنتاج إىل الخمر ورشب الهذيان بني الربط أدى ولقد سيجال.

الوراثية. االستعدادات ذا الشخص يصيب كحويل
حاد، شبه كحويل اضطراب التقدم: عن يتوقف لم النفيس العصبي الداللة علم أن إال
ويتسم الكحول بإدمان متعلقة ألسباب (ذهان ١٨٨٩ عام كورساكوف أعراض متالزمة
األحالم، بعد ملا ثابتة أفكار عصبية)، اضطرابات يصاحبها الذاكرة يف باضطرابات
،١٩٢٠ عام بعد إال الكحويل» «الجنون مفهوم تراجع يبدأ لم إلخ. الثملني، يصيب هذيان
عام الطب38 يف الجامعية الرسائل إحدى ويف العقيل. االنحطاط مفهوم مع بالتوازي
أن إال الخمور، شاربي املرىض من كبري عدد استبعاد إىل مضطرين «كنا نقرأ: ،١٩٢٣
تصور ساد فصاعًدا، اآلن ومن الخمور.» إدمان عامل عن بعيًدا تتفاقم كانت إصابتهم
بجدول الخمور بإدمان املتعلقة اإلصابات رابًطا تحديًدا، أكثر األمراض لتصنيف جديد

محدد. نفيس طبي إكلينيكي
إىل — حديثًا ظهر الذي — املخدرات إدمان ضم عدم بالطبع املمكن من يكن لم
نتيجة اإلدمان من النوع هذا نشأة كانت العرشين.39 القرن يف النفيس الطب مجال
واترلو معركة (أثناء التخدير يف املستخدمة سيما وال املهدئات، لظهور الشديد للحماس
تلك ومنذ دونها). من البرت وعمليات الجراحية العمليات تجرى كانت ،١٨١٥ عام
يف يتسببون والهروين والكوكايني واملورفني والكلوروفورم والكلورال األثري بدأ اللحظة،
كل كان الذي الوقت يف — بفرنسا األوىل العاملية الحرب أثناء اإلدمان. من معينة أنواع
الوقت يف الخنادق داخل بها التضحية تجري كانت (التي الساللة» «إنقاذ هو يهم ما
رشب يحظر ١٩١٥ مارس من عرش السادس يف قانون عىل التصويت جرى — ذاته)
يوليو من عرش الثاني يف وآخر األفسنتني)، إدمان عن حينها نتحدث (كنا األفسنتني
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القديم (التصنيف «ب» رقم الجدول يضم وكان مخدرة» «مواد مفهوم فيه وجاء ،١٩١٦
املخدرة). واألدوية للمواد

(خاصة العقاقري تاريخ يف قرون منذ موجود وهو املخدرة، املواد أقدم هو األفيون
التاسع القرن مطلع يف إنجلرتا يف األفيون إدمان ظهور قبل حتى اللودونوم)، صورة يف
مورو مع رأينا كما النفيس الطب يف البداية يف يستخدم كان فقد الحشيش، أما عرش.
من األخرية العقود يف تجريبيٍّا. الحلم إنتاج إعادة عىل تقوم طريقته كانت وقد تور، دي
مخدرة مواد ظهور بعد الثانية املرتبة إىل والحشيش األفيون تراجع عرش، التاسع القرن
(مستخرج املورفني شهد الهيبية). سنوات خالل رونقه الحشيش استعاد (حتى جديدة
يف اكتشافه بدأ و١٩٠٠. ١٨٧٥ بني واسًعا انتشاًرا — األسود» «الصنم — األفيون) من
منتصف من ابتداء لإلدمان مسببًا أصبح حتى األمر وتطور عرش، التاسع القرن بدايات
حرب جرحى مع بكثرة يستخدم املورفني أصبح األلم، مقاومة يف فعاليته ولشدة القرن.
املعارصة املخدرة املواد باقي عكس وعىل للعامة». «متاًحا أصبح ومنذئٍذ ،١٨٧٠ عام
يوصف عرش التاسع القرن نهاية يف املورفني كان — املهربني عىل حكًرا كانت التي —
املورفني مدمني من كبرية مجموعة تكونت بينهم ومن واألطباء، الصيادلة يد عىل قانونيٍّا
القرن مع باملقارنة قوتها بنفس تكن لم األمر لهذا السيئة املجتمع نظرة أن (نالحظ

العرشين).
املورفني من مركب منتج — الهروين حظر رسيًعا تم األمريكية املتحدة الواليات ويف
والصداع األرق ضد كعالج ١٩٢٠ عام فرنسا يف يُوصف كان بينما ،١٨٩٨ عام ظهر
شكل عىل — البداية يف شهد فقد — ١٨٥٩ عام من املوجود — الكوكايني أما النصفي.
أيًضا وهنا مارياني. نبيذ صناعة يف دخل حينما وفريًا تجاريٍّا نجاًحا — الكوكا نبات
كان الكوكايني. إدمان مصطلح ظهور ر أخَّ مما قانونيٍّا؛ كان الكوكايني استخدام أن نجد
أو «الثلج» رشاء يمكن كان األوىل العاملية الحرب وقبل بل دائًما، به محتًفى الكوكايني
«يهدئ الذي — األثري إلدمان كان ومونبارناس. بيجال مالهي داخل الرائع» «الكوكو
أنه لدرجة لألثري، حقيقيٍّا مدمنًا كان مثًال فموباسان أيًضا. أتباعه — املتوترة» األعصاب
عرش، التاسع القرن نهاية ومنذ األثري. لتعاطي خاصة مالٍه افتُِتحت أيرلندا شمال يف
املخدرة املواد تعاطي يف الرتاجع من نوًعا مسببة تزداد؛ الرببيتورات إدمان أنواع بدأت

للكلمة. األوسع باملعنى املهمشني لدى إال ذكرها، السالف
ُعرِّف والذي املورفني، إلدمان اإلكلينيكي بالنموذج مرتبًطا النفيس، التطبيب جاء ثم
األطباء ويرى ذهانًا. ومرة مستمرٍّا عصابًا ومرة جسديٍّا نفسيٍّا اضطرابًا بكونه مرة
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يف للعالج، املثايل املكان ليست العقلية األمراض مصحة أن — أيًضا الخمور ومدمنو —
مواد املورفني ني مدم لعالج يوصف كان وهكذا، غريبة. تبدو قد بديلة طرق انتظار
كانت كما … والهروين واألثري والكوكايني والحشيش والكحول والزرنيخ الربوم مثل
كما كان األمر ولكن املغناطييس، التنويم وحتى اليقظة، حاالت يف اإليحاء طرق تُطبَّق
فيما ظمآَن!»40 أو جائًعا ليس بأنه للجائع يوحي «كمن ١٨٩٠ عام شامبارد يقول
إحدى مدير — ليفينشتاين طريقة تسمى والتي للمادة»، املفاجئ «الوقف بطريقة يتعلق
وسبعني اثنتني ملدة للعزل غرفة يف املريض حبس عىل تقوم فكانت — بربلني املصحات
الشهري األعصاب طبيب عىل بالفعل وُطبَِّقت وتوسالته. رصخاته كانت مهما ساعة،
إدمان هوس بدراسة اهتمامه فرط من املورفني بإدمان أصيب الذي — ويستفال كارل
قد تلميذه) ليفينشتاين (كان ويستفال األستاذ كان الباب، فتحوا عندما ولكن املورفني.

مات.
الجنسية. واملشاعر الجنُس النفيسِّ الطب أمام ُفتحت التي الجديدة اآلفاق ومن
ازداد األمر أن إال العام. الشلل أو الوراثي الزهري أو االستمناء يف املشاعر هذه تتمثل
تويف الذي — ويستفال نرش ،١٨٧٠ عام فرويد. اكتشافات مجال عن حتى بعيًدا اتساًعا،
النفيس» الطب «أرشيف الرسمية املجلة يف — لليفينشتاين املنع سياسة تطبيق نتيجة
نال ،١٨٨٦ عام املعكوس). الجنيس (الشعور الذكوري الجنيس الشذوذ عن ا هامٍّ مقاًال
فيه يضع الجنسية»، النفسية «األمراض مقاله نرشه بسبب واسعة شهرة إبينج كرافت
فرويد): إىل عادة (تُنسب كبريتني فئتني إىل قسمها والتي الجنسية، لالنحرافات تقسيًما
مصطلحات صاحب هو وكان الهدف. بحسب وانحرافات املوضوع بحسب انحرافات

املازوخية». و«السادية و«املازوخية» «السادية»
إكلينيكية «أبحاث بعنوان رسالة — مانيان تلميذ — سرييو بول نرش ،١٨٨٦ عام يف
اهتم ولكنه فرنسا، يف كرابلني أعمال قدم من هو كان الجنسية». الغرائز انحرافات عن
االعتالل مرىض واحتجاز حياة عن صورة تعطي وكيف املرىض خطابات بدراسة أيًضا
من الوضع، مع يتماىش وجريئًا جديًدا كيانًا اخرتع كما القديم. النظام عهد يف العقيل
بالتكوين»: الطبيعيني «املرىضغري فئة وهي النفيس، الطب أمام النهائية آفاق فتح شأنه
املختلني وكل املجتمع»، أعداء «املنحرفني كل أي القصص؛ ومؤلفي واملتطلبني املؤولني

األمر. واقع يف كثري وعددهم املتزنني، وغري
إليه ضموا أنهم لدرجة العقيل االنحطاط نطاق توسيع من آخرون أطباء يخَش ولم
عن للتعبري وسيلة إال الشعر يكون ال األفراد، بعض لدى أنه أبني أن فقط «أردت الشعراء.
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«مرىض عىل يقترصفقط ال فاألمر العقل.»41 تدني مظاهر من مظهًرا أي العقيل؛ التفكك
أن العقيل باالنحطاط املرىض لبعض «فيمكن مانيان؛ وصف حد عىل السامي» االنحطاط
أحد، يصلها ال ارتفاعات إىل الشعر أجنحة امتطاء ويمكنهم مفاجئة، بدفقات يشعروا
مورياس، جي أو فريلني مثل وساحرة مؤملة كآبة تغلفها الرقة رائعة أبياتًا ويصقلوا
التي األفكار وتفكك النطق يف التعثر تجاوز عن عاجزين اآلخرون املرىض يظل بينما
االنحطاط بمرىض تسميتهم عىل اتفق من هم األوائل الصوتي. السجع عىل إال تقوم ال
اآلخر، والبعض البعض لدى ولكن العقل. ضعيفي بُلًها إال فليسوا اآلخرون أما السامي،

تمحى.» ال التي العقيل الخلل آثار — ساعات لعدة األقل عىل — نجد
املفرط الحب البُْله) لدى (خاصة العقيل لالنحطاط املميزة األخرى املظاهر ومن
ويهدهدونه يرعونه الذي الحيوان هذا حول كلها حياتهم «تدور املنزلية. للحيوانات
وفًقا سبيله.» يف التضحيات أكرب لتقديم استعداد وعىل أجله، من ويعملون كطفل،
ولعه نقل وقد أحدهم هو فها بالقطط. املفرط الشعراء تعلق هو يشء أسوأ فإن ملؤلفنا،
فكانا حواراتهما، يف بكثافة يرتدد بالقطط يتعلق ما وكل قطة لفظ «كان زوجته: إىل هذا
ابنتهما. وكأنها حياتهما عىل تسيطر القطة كانت … وقطتي بقطي، اآلخر أحدهما يدلِّل

لوران). (د. مشرتك» هذيان حالة إنها سيقول العقلية األمراض طبيب
األمر يبدو ولكيال النفيس، الطب مجال إىل القطط وحب الشعر إدراج جانب إىل
مراجع قائمة وتوجد األوىل. العاملية الحرب أثناء القتال» كرب «تفاعل إىل نتطرق كمزحة،
الجيوش. داخل — الطبيعي غري — والخوف الحرب»42 «ذهان بتحليل تُعنى هائلة طبية
غري يكون «فالرجل القتال: جبهة يف مرضيٍّا خوًفا يعد — املعتدل حتى — فالخوف
يف النفسيون األطباءُ يَعترب ال الحربي.»43 واجبه عن يتخىل ثم ومن وظيفته، عىل متأقلم
ظهرت الذين األفراد لدى «بنيويٍّا» وإنما عرضيٍّا، الخوَف هذا األوىل العاملية الحرب فرتة
كشفته وقد كامنًا»، االنفعايل «التكوين هذا يكون وقد انفعالية». «اضطرابات لديهم
من عرش الحادي يف القذائف بصدمة أصيب «الذي فيكتور بي هو فها الحرب». «أحداث
ُقتلوا زمالئه من ثالثة بأشالءِ مغطٍّى كان ُوجد حني مساءً. الخامسة الساعة يف أكتوبر
أما تام.»44 صمت يف اللحظة تلك منذ غرق ولكنه عاديٍّا، كان التايل، اليوم يف بجواره.
لهجوم تعرض «قد ١٩١٥ عام فكان — عاًما أربعني العمر من يبلغ مزارع — هيلري جي
التاريخ، هذا يف .«١٩١٧ فرباير حتى جيًدا «جنديٍّا ظل ولكنه مرات»، أربع القذائف
نشك أيام، ثمانية منذ […] االرتجاف عن يتوقف لم حينها ومن عنيف، لقصف «تعرض

الحركة.» فرط أعراض يف
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تحدث العقلية األعراض من مختلطة مجموعة القتال كرب تفاعل أصبح وهكذا،
لضحايا العامة الجمعية رئيس ذكر ،١٩١٨ عام يف انفعالية. صدمة أو ارتجاج نتيجة
جروحه إىل باإلضافة أنه — املرىض أحد بخصوص — استحياء عىل الحرب يف البرت
طلقة نتيجة األمر يكون قد الهواء. يف انفجار نتيجة عصبية بصدمة أُصيب البالغة،
رأى قد كان القادة أحد أن كما أخرى: صدمات أو خارجية، جروح أي دون قذيفة،
ولكنه مشتعلة. يدوية قنابل عليهم ألقيت أن بعد أحياء يحرتقون رجاله من العديد
وفقد بدوار شعر ما رسعان ولكنه بعباءته، ه لفَّ أن بعد منهم، واحد إنقاذ استطاع
دون املشهد نفس فيه يرى الحلم يشبه هذيان من يعاني وهو الحني، ذلك ومنذ الوعي.

توقف.
هؤالء أن مراًرا سابًقا) املدنيون (األطباء العسكريون األطباء يذكر لننتبه: ولكن
ولكن االنفعايل. بمزاجهم «مسمومون» أو سابق استعداد لديهم عقليٍّا»45 «العرجان
خطوط من خط كل يف النفيس للعالج خدمة إنشاء الرضوري من جعل عددهم ازدياد
البسيطة العقلية الفوىض حاالت من بالحرب، املرتبط الذهان مظاهر وتتعدد الجيش.
جميع يف والهلوسة. الهذيان وحتى بل العصبية، االضطرابات وحتى بذهول املصحوبة
يكون أن املمكن من أليس التشكك. من كبري بقدر البؤساء فحصهؤالء يتم كان األحوال،
«إن الجيش. أطباء هاجس هو ذلك كان يبالغون؟ األقل عىل أو املرض يدَّعون من بينهم
التزاماته عن التخيل يف يرغب متزن غري لشخص تخطر قد فكرة العقيل املرض محاكاة
الحرب مجلس أمام هم من إىل بالنسبة الوضع أن إىل اإلشارة وتجدر العسكرية.»46
أكان سواء للغاية صعبًا يكون املوقع) عن التخيل أو العدو وجه من الهرب (بسبب

ال. أم تمثيليٍّا جنونهم
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األول الفصل

الشفاء إىل تؤدي ال العقلية املصحات

القرن من والسبعينيات الستينيات يف النفيس للطب املناهضة الحركة تصاعد ننتظر لم
إسكريول وفاة فبعد الشفاء. إىل تؤدي ال العقلية األمراض مصحة أن لندرك العرشين
األمر، من استياءهم يعلنون — رأينا كما — العقلية األمراض أطباء من الكثري بدأ بقليل،
األمر من يغري لم مزمنني. إىل املحتجزين املجانني ل يحوِّ الذي املؤسف الواقع الحظوا وقد
بهذه محورية ظاهرة قياس يكون وأن العقيل». االعتالل «مرىض إىل اسمهم تغيري شيئًا
املسألة دراسة يجب فكان ، ككلٍّ املؤسسة يف اليقني زعزعة إىل رسيًعا تؤدي الصورة
ومن إسكريول وضعها التي إحصائيات؟ أي ولكن الطبية. اإلحصائية النظر وجهة من
األطباء كبريو يخرج أن سيئًا أمًرا كان أخرى؟ بطرق تنفيذها يمكن كيف خلفوه.
«إحصاءات وفق األمر كان كذلك للموتى. أماكن إىل تحولت مصحاتهم أن باألرقام ليعلنوا
و١٨٦٠؟ ١٨٥٦ عام بني ما الفرتة يف اإلحصاءات هذه تشري فإالَم الرسمية. فرنسا»
ترتاصُّ الجداول أن من الرغم وعىل الشفاء؟ ِنسب عن الوطنية اإلحصاءات هي ما
يشكل األمر هذا كان — صفحة ثالثمائة مدار عىل — تفصيلة أي إغفال دون بانتظام
املصحات؟ يف املرىض أعداد متوسط مع أِباملقارنة بالعد؟ نقوم كيف ملحوظة. مشكلة
وإذا املزمنة؟ الحاالت ذوي املرىض حذف مع العام، يف املحتجزين عدد مع باملقارنة أم
— األقاليم مصحات إىل بانتظام يُنقلون الذين — السني منطقة يف املرىض عدد اقتطعنا
الذين املصحات، مختلف بني «يدورون» الذين شفائهم من امليئوس املرىض عن فماذا
املرىض) جميع عدِّ بعَد (أْي الطبيعي بالعدِّ أنه الحقيقة اإلحصاءات»؟ نتائج «يفسدون
وحتى ١٨٥٦ من الفرتة يف ٪٨٫٢٤ الشفاء نسبة تتجاوز لم مفجعة: النتائج تكون
كما بالشفاء. املقصود هو ما رأينا بعدما سيما وال للغاية، ضئيلة نسبة إنها .١٨٦٠
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ستة من أقل قضت «الشفاء» حاالت من ٪٦٢ للغاية: سيئ االحتجاز فرتات معدل أن
تقرير يف عامني. من ألكثر االحتجاز قيد مكثوا ٪١٠ مقابل يف املصحة، يف محتجزة أشهر
تقديم يف أيًضا العموميون املفتشون رغب — قبًال ذكرناه الذي — الضخم ١٨٧٤ عام
٪٧٫٠٤ تُحزن»: «التي النسبة تجنب يستطيعوا لم ولكنهم للشفاء. معقولة إحصائية
معدالت مع تناسب يوجد ال أنه املفتشون أضاف ما ورسعان شفاؤهم». تم «املرىض من

به. االعرتاف يجب الذي األمر — بريطانيا يف الشفاء

مريضمحتجز ألف ١٨ من عينة

إال هناك يكن فلم العقيل، املرض عن الرسمية اإلحصاءات حول شكوك هناك دامت وما
(يف شونو بيري األستاذ رعاية تحت — قمنا ولقد اإلحصاءات. عمل يف أنفسنا عىل االعتماد
سجالت بتفتيش — النفيس) الطب مجال (يف موريل بيري واألستاذ الكمي) التاريخ مجال
وتوصلنا ،١٩٢٥ وحتى ١٨٣٨ من الفرتة يف بالكامل سوفور بون بمصحة االحتجاز
اليوم. حتى تُستََغل لم عقليٍّا مريض ألف عرش ثمانية من ألكثر عامة طبية دراسة إىل
العقلية األمراض مصحات لباقي ممثًال سوفور بون مصحة تعد أن يمكن هل ولكن
األقاليم يف املوجود باملصحة الخاص االلتحاق» «نظام ف خصوصيتها؟ منها لكل التي
بمصحة خاصة مصحة مقارنة تجري وكيف السني، منطقة يف املوجود ذاك عن يختلف
الكايف بالشكل صفات لعدة جامعة بدت بكاين سوفور بون مصحة أن إال حكومية؟
املصحة دور تمارس ولكنها خاصة، مصحة فهي املصحات، لباقي ممثلة يجعلها الذي
العرشين، القرن مطلع يف األهمية حيث من فرنسا يف مصحة ثالث تعد كما الحكومية،
مصحات من محولون كبري عدد بينهم (من مريًضا ١٤٣٩ ،١٨٩٩ عام تضم وكانت

السني).
ثابتة كانت الدوافع أو االحتجاز سبقت التي العوامل أن كبري بشكل املالحظ من كان
فاإلصابة القديم. النظام عهد يف أيًضا ملحوظة وكانت ،(١٨٣٨–١٩٢٥) الفرتة طوال
تقلُّ ثم ومن العامني)، تتجاوز الحاالت من ٪٤٦ (يف قديمة تكون ما عادة بالجنون
يقدمون شباك بها حجرة يف طويلة ألعوام منزلها يف حبيسة «كانت الشفاء. فرص
تتكرر قديم» «جنون ملحوظة كانت هنا.» إىل تأتي أن قبل خالله، من الطعام إليها
بالنسبة خاصة معروف، غري عقليٍّا املريض عائلة إصابة تاريخ كان وإن حتى باستمرار،
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املحافظة فكانت للمريض، اإلرادي الدخول إىل بالنسبة أما بالقوة. املحتجزين املرىض إىل
املطروحة األسئلة أن إال مريضها، احتجاز تطلب التي للعائالت كاملة استبيانات تقدم
مقدم جانب إىل — أيًضا يُطلب وكان املقدمة. املقتضبة اإلجابات من تفصيًال أكثر كانت
إذا احتجازه، جرى أو جنون بنوبات قبًال أصيب قد املريض كان إذا ما معرفة — الدفع
أخرى جنون حاالت أتوجد الخمور. بإدمان متعلقة أو زائدة جنسية ممارسات له كانت
للجزء إال ومحددة كاملة إجابات هناك تكن لم الواقع، يف وراثي؟ الجنون هل العائلة؟ يف
ثالثني — إف ماري أجداد عن الكثري نعلم ال املريض. احتجاز طلب وراء بالدافع املتعلق
عالية ضجة وتحدث أسابيع، ثالثة منذ عملها تركت أنها جيًدا نعرفه ما ولكن — عاًما
الكنيسة ودخلت الشوارع يف تسري كانت وأنها النوم، من جريانها يمنع مما الليل أثناء

فضيحة. وأحدثت
الحاالت معظم يف يتم العدد) يوجد املرة (هذه القديم النظام عهد يف االحتجاز كان
نفسها «ألقت االنتحار: حاالت بسبب عادة أو العام، بالنظام يرض الذي الجنون بسبب
تطري أن من وبدًال الثالث، الطابق من بنفسها وألقت مالك أنها «اعتقدت النهر»، يف
القفز كان الفقري.» وعمودها ذراعها وانكرست الرصيف عىل سقطت اعتقدت، كما
بشفرة رقبتهم بقطع أنفسهم يقتلون الرجال كان بينما النساء، بني شائًعا النوافذ من
يف أكثر ينجحون كانوا برئ يف أنفسهم يلقون أو أنفسهم يشنقون (الذين الحالقة
املريض هذا مثل املبتكرة، االنتحار محاوالت بعض هناك كانت انتحارهم). محاوالت
بوضع فقام «القذر»، ب تنعته التي األصوات من يهرب أن أراد الذي االضطهاد، بعقدة

عليه. إغالقها وحاول املنجلة آلة يف رأسه
يومني، منذ هادئ عاًما) ٣٥) «مريض الكثري: املقتضب التعليق هذا ويتضمن
املعلومة وبهذه ووالدتها»، زوجته رضب يحاول كان أيام، عدة منذ هياج بحالة أصيب
خاصة كبري مغًزى لها ملحوظة وهناك عمله. يف االستمرار عن عجزه تقرر الحاسمة،
وال عائلتها تستطع «لم :١٨٧٧ عام منذ محتجزة عمرها، من والثالثني الثامنة يف بامرأة
طلب ،١٩١٢ عام يف تحتمل.» ال حالتها أصبحت النهاية يف […] بها االحتفاظ والدها
إىل عادت ولكنها راهبة، تصبح أن تريد كانت احتجازها. عاًما) ٣٦) دي آليس والد
أغسطس من األول بتاريخ — األخرية نوبتها «أثناء االضطهاد: بهلوسة مصابة املنزل
أحد يف — ما شخًصا هناك أن وتهديد غضب بحركات ومعلنة باكية ابنتي جاءت —
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تشعر ولكنها مغناطيسيٍّا، منومة ألنها تراه ال ولكنها — فيها نحن التي الغرفة أركان
لياٍل لعدة يغتصبها كان وأنه رؤيته، أستطيع ألني باإلشارات معه أتفاهم وأنني بتأثريه،
املشهد هذا تكرر واضح، سبب دون ومن الظهرية، نحو التايل اليوم ويف معي. باالتفاق
الخفي الشخص هذا أن ورشاسة بقوة ترصخ ابنتي ظلت أكثر. وقبح بعنف ولكن البشع
وظلت الحركة، عىل قادرة تكن لم أنها لدرجة باغتصابها — مني بمساعدٍة قام قد —
تلقي وأخذت أسنانها ت رصَّ غاضبًا، اعرتضُت بعدما وأخريًا، اللوم. أنواع أقىس يل توجه
يف ستنتحر. بأنها مهددة تحكها وأخذت مائدة سكينة وجدت حتى الشقة يف باألشياء
يزال ال الخفي الشخص وأن اغتصابها جرى أنه تردد ظلت ولكنها نسبيٍّا، هدأت املساء،

الغرفة.» ركن يف قابًعا
ولكن وجه، أكمل عىل ترعاه عائلته «كانت املقدمة: هذه رؤية املعتاد من كان
أول من وليس األخري، الحل هو االحتجاز طلب يكون «… اليوم أصبحت هالوسه
نفس مع وعالقاته بعاداته محتفًظا يزال ال ولكنه حالته، تتحسن «لن اإلصابة: ظهور
فقد ا»، عامٍّ «ممارًسا طبيبًا كان هنا املتحدث فزع.» أي له يسببون ال الذين األشخاص
تعد وكانت احتجاز، طلب أي لتقديم الزمة املريض عن يقدمها التي شهاداته كانت
وأحيانًا صفحات عدة من «محارضرشطة» إىل نحتاج فقد كاٍف، غري ولكن قيًما مصدًرا
عدة منذ مصاب … أن … الطبيب أعاله املوقع أنا «أقر نموذجية: صيغ عىل االقتصار
الحصول يمكنه وال .[١٨٩١ عام يف [نحن الجنون. لدرجة يصل قد عقيل بخلل شهور
يتسبب قد ألنه متواصل؛ إرشاف إىل ويحتاج حالته، تتطلبها التي الرعاية عىل منزله يف
النظام ظل يف الكاهن (أو املحافظ يوقع أن هو يهم ما كان «… وعليه خطرية. أشياء يف

الحالة. العتماد الشهادة؛ عىل القديم)
ضاق الذي الزوج هذا حالة نجد العائلية، للمؤامرة النمطي النموذج عن وبعيًدا
تردد «إنها .١٩٢١ يف السابق العام األوىل للمرة احتجزت التي — زوجته بهلوسة ذرًعا
حقيقة، وهي للعالج، يحتاج من أنا وأنني مريضة ليست أنها باستمرار مسامعي عىل
الحاالت تلك مثل يف فعًال.» بالجنون املطاف بي فسينتهي هكذا، العيش بي استمر فإذا
فالحقيقة نادًرا. إال العالج» «لينال املصحة إىل املريض يُرَسل ال — كثرية وهي —
استئناف العائلة تستطيع لكي وبرسعة منه للتخلص يشء كل قبل إرساله يجري أنه
«لحاالت القومية اإلحصائية لنا تبدو طويًال، ل تأجَّ احتجاز طلب إىل واستناًدا حياتها.
عن تساءلنا وإن (حتى معربة املنزل» يف العالج يتلقون الذين العقيل االعتالل مرىض
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االعتالل ملرىض املقدر العدد يزيد ما دائًما التقديرات). هذه ملثل للوصول املطبقة املعايري
املصحات: يف املحتجزين أولئك عن املحتجزين غري العقيل

١٨٦١ ١٨٥٦ ١٨٥١  

٣١٠٥٤ ٢٦٢٨٦ ٢٠٥٣٧ محتجزون مرىض
٥٣١٦٠ ٣٤٠٠٤ ٢٤٤٣٣ املنازل يف مقيمون مرىض

مرضاهم عن لالنفصال عام بشكل للعائالت املؤسف الرفض النتائج هذه «تُظهر
أو بواجباتهم، القيام يف تأخرهم بسبب ربما العقلية؛ لألمراض مصحة يف ووضعهم
قابلية عىل جسيمة آثار حدوث يف يتسبب مما اإلهمال؛ بسبب أحيانًا أو أعمى، ميل بسبب

للشفاء.»1 املريض
مصحة يف االحتجاز طلبات يف املستخدمة لأللفاظ الكمي التحليل نتيجة عن ماذا
نوبات استثارة، هياًجا، «عنًفا، تسمى االحتجاز دوافع من ٪٤٦ هناك سوفور؟ بون
تكن لم اإلحصائية هذه أن إال الكثري، هناك وبالتأكيد انتحار.» محاولة أزمة، مختلفة،
أن من بد ال بالهياج املصابني الخطرين املرىض فئة أن بيد البيانات. من الكثري تمتلك
يجري ما عادة الكامن، العنيف السلوك ذوي املرىض فإن نسبية، أكثر لتقسيم تخضع
حالة (عرشون قاتًال تعني قد هائج» «مجنون فكلمة الرصيح. العنف مرىض إىل ضمهم
زوجته ًدا مهدِّ زجاجيني لوحني َحطَّم مريًضا أو حالة) ألف عرش ثمانية أصل من بالكاد
النظام ظل ويف نادرًة. أشخاص عىل االعتداءات حاالت تعد الواقع، يف باملوت. وأوالده
التي الحدوث الوشيكة واملأساة الخطورة درجة بسبب يَُربَّر االحتجاز طلب كان القديم،

االحتجاز. سيمنعها
وعقدة السوداوية ومرىض املكتئبني فئة األخرى، الكبرية الفئة توجد املقابل، ويف
هناك كانت ،١٨٩٦ عام ففي بالكامل. خطورتهم استبعاد يمكن ال أنه إال االضطهاد.
محاطة بأنها تشعر كانت عاًما. وعرشين أربعة العمر من تبلغ جوزفني تدعى مريضة
ويقرصونها يحرقونها الليل وأثناء رشيرة. تعاويذ عليها يلقون «بأشخاص باألعداء،
لكونهم جريانها بعض بتحديد وانتهت فراشها.» من إلخراجها قدميها من ويشدونها
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إجراءً أصبح اآلن «احتجازها قائًال: البلدة طبيب وأقر تهديدها. ومصدر آالمها سبب هم
هم االضطهاد بعقدة املصابون يعد العقيل، االعتالل مرىض أنواع كافة بني فمن أمنيٍّا.
كما — الضطهادهم كسبب معينني أشخاص عىل التعرف إىل يصلون وحينما األخطر،
والهالوس باالكتئاب اإلصابة حاالت وتمثل رضوريٍّا.» احتجازهم يصبح — الحالة هي
من املريض والخوف الذنب وعقدة والغرية الديني والهذيان والثراء العظمة وهالوس
ترصخ تظل الليل، «طوال االحتجاز. أسباب من ٪٣٥ حوايل االضطهاد؛ وعقدة التسمم
وكهنة قطًطا ترى كانت لجريانها. إزعاًجا مسببة سارقها؛ من أو مغتالها من خوًفا

مرعبة.» بنظرات فيها ويحملقون رسيرها حول يتجولون وراهبات
عقليٍّا واملتأخرون بالعته (املصابون «العاجزون» — أهمية أقل بصورة — يليه ثم
لم الذين جميع أي واملتسللون؛ واملبذرون حالتهم تفاقمت الذين الرصع ومرىض والبُله)
كان الذي أخوه «أصيب بهم: يعتني أحد لديهم ليس َمن أو الترصف عىل قادرين يعودوا
تستطيع «ال أيًضا: حاسًما سببًا هؤالء غالبية فقر كان .(١٩٢٤) بالشلل» رعايته يتوىل
واضحة أعراض املرأة هذه عىل «تظهر ترعاه.» أن — نقوًدا تمتلك ال التي — أرسته
تمتلك ال التي املرأة لفقر ونظًرا العام. بالشلل إلصابتها نتيجة ربما العقيل للجنون
املصحة» إدخالها إذن الرضوري فمن فعالة؛ بطريقة نفسها رعاية عىل القدرة بالطبع

.(١٩٠٦)
االحتجاز عن (٪٥٧) سوفور بون مصحة يف اإلجباري االحتجاز نسبة تزيد ال
نسبة تستقبل — خاصة مصحة لكونها نظًرا — أنها خاصة ،(٪٤٣) قليًال إال اإلرادي
نسبتهم متوسط أن إىل الوطنية اإلحصائية (وتشري الثانية الفئة من املحتجزين من كبرية
العائالت لرغبة دائًما وذلك كلها، البالد تشمل مساحة عىل ويتوزعون .(٪٣٠ إىل يصل
االحتجاز حاالت وتمثل األمر. كتمان يف برغبتهم تتعلق ألسباب بعيًدا مريضها وضع يف
هذا كان الدينية. الجمعيات من أو الجيش من املقدمة الطلبات من ٪١٠ حوايل اإلرادي
واملركز الرسية من الكايف القدر لنزالئه يقدم أنه يدعي الذي سوفور بون تخصص هو
(٪٢٠ حتى ١٥ (من بها بأس ال نسبة فتضم الحكومية، االحتجاز طلبات أما االجتماعي.
الرجال لدى نسبتهم وتزيد والسجون. واملحاكم واملالجئ املصحات من تأتي الحاالت من

لديهم. الخطورة نسبة ارتفاع عىل يدل مما النساء؛ عن
ثالثني بني ما احتجازه عند الحاالت من باملائة خمسني يف املريض عمر يرتاوح
جنس إىل بالنسبة أما الوطني. املستوى عىل كبريًا وال صغريًا ليس وهو عاًما. وخمسني
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وقد للنساء. األكرب النسبة تكون — املصحات باقي يف كما — سوفور بون ففي املريض،
يقعن النساء بأن اعتقاد نرش يف املتوسط) يف ٤٨ مقابل يف ٥٢) سنويٍّا عددهم تسبب
تزيد احتجازهم يجري الذين الرجال نسبة أن إال الرجال. عن للجنون أسهل فريسة
الرجال أن إىل — الحًقا سنرشح كما — ذلك ويرجع .(٪١١٥ إىل ١٠٥ (من النساء عن
فإن االجتماعية، الحالة عن أما أرسع. بطريقة منها يخرجون أو املصحات يف يموتون

بمفردهم. يعيشون الذين أي األرامل؛ أو للعزَّاب تكون األفضلية
(وهي قليًال أكثر أو ،٪١٥ حول تدور وهي األهمية، يف غاية االنتكاسات نسبة وتعد
واحدة، مرة تحدث ال االنتكاسة فإن عام، بشكل القومي). املستوى عىل نفسها النسبة
للمرة عاًما والثالثني الستة ذو عقليٍّا املريض هذا احتُِجَز ،١٩٠١ عام يف مرات. عدة بل
عاًما، والستني الواحد ذات املزاِرعة هذه أما متقطع». «هوس ب إلصابته عرشة الرابعة
بسيطة سوداء «حالِة ب إلصابتها ،١٩٢٠ عام عرشة السادسة للمرة املصحة دخلت فقد
عىل «املعتادون — البالد مستوى عىل — عليهم يُطلق من هم هؤالء اكتئاب». يصاحبها
منطقة مصحات ففي أخالقيٍّا». «املختلون الرصع، مرىض الخمور، مدمنو املصحات»:2
فيلجويف مصحة نجم — «جاس» ف نادرة. املتعددة االنتكاس حاالت تكن لم السني،
عرشة خمس سجله إىل مضيًفا ،١٩١٠ عام يف والستني الخامسة للمرة دخل قد كان —
األمراض مصحات يف دائًما مقيًما «أصبح الذي كا، جورج أيًضا وهناك هرب. حالة
وهي املرىض، من جديدة فئة تظهر وهنا السجون.» يف مقيًما كان أن بعد العقلية
الكثريين، الفئة هذه وتضم الرش). إىل يميلون (الذين األرشار» العقيل االعتالل «مرىض
إىل بالنسبة أنه إال دون. من أو بوعي سواء الجنون، يصطنع الذي األعرج الشحاذ حتى
ما. حد إىل به مصاب هو إنما الجنون يصطنع شخص أي فإن العقلية، األمراض أطباء

بني سوفور بون بمصحة وسبع ومائة ألًفا عرش الثمانية االحتجاز حاالت تمت كيف
للشفاء»؟ أداة «املصحة كون عن وماذا و١٩٢٥؟ ١٨٣٨ عامي

االحتجاز. من عام حوايل بعد املرىض: من فئتني بوضوح اإلحصائي الجدول يُظهر
من ٪٣٠ مقابل يف ال)، أم شفاءهم نالوا (سواء ٪٦٢ حوايل خرج األوىل، الفئة بني من
النسبي. الدوران من نوع عىل — الثابتة الفكرة عكس عىل — يدل مما الثانية؛ الفئة
مصحة من التنقالت هذه أن عىل مؤكدين ،(٪٩) التنقالت حاالت الحسابات من استبعدنا
املعروف: النموذج هذا ومنها شفاؤهم. تم الذين عدا املرىض أنواع كافة تضم أخرى، إىل
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كانت البداية يف عاًما. عرش أحد منذ املحتجزة املريضة هذه هناك كانت ،١٨٨٨ عام
هياج بحالة مصحوبة بالهسترييا مصابة وكانت عاًما، وعرشين ستة العمر من تبلغ
منطقة مواليد من كانت عام. خبل بحالة أُصيبت أعوام، عدة غضون ويف القيود. تستدعي
بون مصحة من أقل ألنسون منطقة مصحة يف اليومية اإلقامة تكاليف ألن ونظًرا أورن،
أصحاب الفقراء العقيل مرىضاالعتالل التخلصمن يف فعليٍّا بدأت قد كانت التي سوفور،
إىل املريضة ُحوَِّلت فقد فيها؛ ُولدوا التي املنطقة يف يقيمون ال والذين املزمنة، الحاالت
من التخلص يف املصحات رغبة حول يدور األمر كان العقلية. لألمراض ألنسون مصحة
املصابات العجائز املريضات إرسال تحاول كانت أنها درجة بلغت حتى الصعبة، الحاالت
عرش أربعة العمر من تبلغ مريضة حالة هي فها املسنني. دور إىل املؤذي غري بالخرف
ثالثة لديها أصبح ،١٩٣٣ عام يف سوفور. بون مصحة دخلت حني بالبله، مصابة عاًما
تمارس هادئة، مريضة وهي املصحة. يف منها وخمسني تسعة قضت عاًما وسبعون
مساومات األمر تطلَّب وإن حتى لها، مناِسبة املسنني دار يجعل مما املنزلية؛ األعمال
أنه من الرغم عىل — الليل أثناء رصخات أي صدور أو النوبة حدوث فبمجرد صعبة.
إىل وإعادتها الفور عىل املسكينة العجوز طرد سيتم — املسنني دور يف معتاًدا أمًرا كان
أن سنرى لكننا قرن. نصف من أكثر هناك قضت أن بعد عليه اعتادت حيث املصحة؛

لهم. بالنسبة قاتلة كانت املؤسسة» «داخل للمرىض التنقالت هذه
تضم التي الهامة الفئة يف املرىض عدد يتناقص كيف التنقالت، هذه عن بعيًدا
ثالثة من ألقل (نصفهم عام من ألقل املحتجزين املرىض من باملائة وخمسني خمسة
تحسنهم أو شفائهم بحجة تارة الباقون يخرج بينما منهم، ٪٣٤٫٥ حوايل يموت أشهر)؟
فرتات تطول فهنا نفسها: (٪٤٥) الثاني الجزء مع املقارنة وتفرض شفائهم. لعدم أو
عاًما). عرش خمسة حتى و١٢٪ أعوام، لخمسة يقيمون املرىض من ٪٢٠) االحتجاز
مريضة أقدم وتعد املصحة. داخل قرن لنصف يمكثن أن النساء لدى النادر من وليس
الغالب يف يموت عاًما. وستني خمسة منذ محتجزة بالبله مصابة مريضة هي محتجزة
وال يخرجون، بعضهم نشاهد عندما كبرية الدهشة وتكون منهم، ٪٧٧ من يقرب ما
املصحة من الخروج فنسبة السنوات. هذه كل مرور بعد «شفائهم» إعالن بعد سيما
ينالون ال الذين فهؤالء املصحة. يف املريض يقضيها التي املدة طول مع عكسيٍّا تتناسب
يف جذريٍّا فرصهم تقل االحتجاز، من األول العام خالل حالتهم تتحسن وال الشفاء

املصحة. داخل سيموت أرباعهم ثالثة أن سيما وال الخروج،
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لتحسن و١١٫١٪ لشفائهم، املحتجزين املرىض من ٪٢٣٫٢ يخرج عام، بشكل
عىل بناءً يَْربَءُوا لم الذين املرىض هؤالء يخرج شفائهم. لعدم ٪١٠٫٥ وحوايل حالتهم،
يكونون ألنهم األحيان أغلب يف اإلرادي)؛ االحتجاز حالة (يف املؤسسة أو العائلة طلب
«وسط يموت أعضائها أحد العائلة ترتك أن الالئق من فليس وبالتايل املوت، وشك عىل
يف ولكن .(١٨٧٥) هناك» يموت أن تريده ال فهي خروجه، تطلب «زوجته املجانني»:
حالة تحسن لعدم االحتجاز طلب َمن إدراِك إىل الخروج سبب يرجع األحيان، معظم
العائلة تضطر قد حيث اإلقامة؛ تكاليف دفع مسألة هذا إىل يضاف تدهورها. بل املريض،
مرىض مع الحال كذلك للشفاء. املريض قابلية عدم تأكدت إذا الحياة، مدى دفعها إىل
مندفعني ظلوا وإن نوبات، أي تداهمهم أن دون طويل وقت عليهم مر الذين الرصع
للطبيب ويمكن مساملني. أصبحوا الذين العقول ضعاف حتى أو استثارتهم، السهل ومن
الحكومة. طلب عىل بناء االحتجاز حالة يف املحافظ أو املريض، بخروج يطالب أن أيًضا
خمور مدمن «إنه الطبيب: نظر وجهة مع السلطة رأي يتعارض قد األحيان بعض ويف
إخراجه، يجب ال أنه نرى ونحن عليها. يعاَقب أفعاًال نوباته أثناء يرتكب وقد خطري،
املقابل، ويف يشء). كل رغم املريض خرج (ولكن به» أبلغنا الذي الطبيب رأي عكس عىل
ويف االنتكاس. حاالت لتكرار نظًرا الطبيب؛ قدمه لطلب املحافظ من الرفض يأتي قد
بناء املحتجزين املرىض أحد أرسة تقدمه الذي الخروج طلب عىل الطبيب يوافق األغلب،
الداخل.» من جنونًا أقل ليس ولكنه هادئًا، مظهره «يبدو خداعها: دون ولكن طلبها، عىل
أو الترصف) يحسن تجعله حالة يف ليس (املريض رفضه أو الطلب قبول للطبيب يمكن
عدم بسبب ١٨٥٥؛ عام احتُِجَز عاًما والستني الثالثة ذو املريض فهذا قليًال. يؤجله قد
ولكن املصحة، دخوله عند هياج حالة يف كان معقول، غري بشكل بالرشاء وهوسه اتزانه
األطباء: كبري تقرير يف جاء ولكن الخروج. وشك عىل وكان أشهر، ستة منذ يتحسن بدأ
الجرأة تواتيني ال بائس، أبله آخر مريض تجاه مؤخًرا للغاية العنيف لسلوكه «نظًرا
وواعيًا هادئًا أصبح وقد — للخروج يستعد املريض هذا كان خروجه.» عىل املوافقة عىل
لسجله رؤيتي «بعد األطباء: كبري يقول ولكن — االحتجاز من شهر غضون يف مؤخًرا
عدة زوجته بالفعل وطارد بالقتل، جريانه يهدد كان فقد قراري؛ عن عدلت البلدية، يف
بعد خرج املريض أن إال قريته.» يف رعبًا يمثل إنه ليذبحها. يده يف بسكني ممسًكا مرات

أشهر. سبعة
يفضلون ولكنهم شفاؤهم يتم ملرىضلم — نادرة كانت وإن — حاالت أيًضا وتوجد
ولكنه ليخرجاه، والداه «جاء بخروجهم: العائلة طالبت وإن حتى املصحة، يف البقاء
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من يهربون مرىض أيًضا يوجد العكس، وعىل هياج.» حالة وانتابته املغادرة تماًما رفض
إىل العودة من بعضهم تمكن وإن املصحة، عن كثريًا يبتعدون وال قلة. ولكنهم املصحة
املسكني ابننا وصل عندما كبرية مفاجأتنا «كانت :١٩٢٠ عام اآلباء أحد ويقول منازلهم.
بالبقاء وعوده وبعد املصحة، إىل للعودة العنيف رفضه وأمام املنزل. إىل اليوم صباح
موضع املسألة تكون أن برشط عادة، يحدث ما هو هذا كان معنا.» إبقاءه قررنا هادئًا،

القديمة. لعادته املريض عاد ما إذا نقاش
املصحة. طبيب بقرار أسبوع من ألكثر املربرة غري االحتجاز حاالت وجود النادر ومن
مترشًدا باألحرى بل عقليٍّا، مريًضا اعتباره يمكننا «ال للغاية: مهمة االحتجاز فدوافع
مصحوب عقيل بضعف مصاب «املريض .(١٨٨٨) أخالقي» حس أي تماًما ينقصه
ثم ومن هذيان؛ أي من يعاني ال أنه إال األخالقي، للحس وغياب غريزية بانحرافات
طبيب رأي بني الفروق تكون وأحيانًا .(١٩١٦) العقلية» األمراض مصحة ليس فمكانه
القيود اتباع جرى وإذا يسمح. ال واآلخر باالحتجاز أحدهم يسمح فقد ا؛ جدٍّ هامة وآخر

مؤكدة. بصورة قل قد املحتجزين عدد لكان سابًقا، املوضحة
تحمل حاالتهم»؟ تحسنت و«الذين شفاؤهم» تم الذين «املرىض عن ماذا وأخريًا،
معايري حول هامة إشكالية وتطرح الغموض من قدًرا — التقليدية — الصيغ هذه
واحد هو فها … التحسن من نوًعا حاالتهم شهدت بالذين ولنبدأ املصحة. من الخروج
املصحة عائلته أدخَلته ولقد عاًما، وخمسني ثالثة العمر من ويبلغ بقاًال يعمل كان منهم
ذََكَر وإْن ذاتها، األرسة طلب عىل بناءً حالته» «لتحسن خرج ثم .١٨٢١ عام بإرادتها
يصبح قد ولكنه وأفضل، أهدأ حالته «أصبحت اآلتي: الخروج قرار عىل ع املوقِّ الطبيب
الطبيب، تعليق من وضوًحا أكثر الصيغة تبدو وال ما.» لضغط تعرض إذا مضطربًا
إنه باألكثر: تعني فهي سليًما، ليس ولكنه يشء أي هو حالته» تحسنت الذي «فاملريض

هادئًا. أصبح
من كبرية كمية تخرج — العقلية املصحات باقي ويف — سوفور بون يف وهكذا،
يبقى فهو املريض، احتجاز بمجرد أنه فكرة مع يتعارض مما نسبيٍّا؛ برسعة املحتجزين
املوقع — ١٩٠٦ نوفمرب من العارش بتاريخ الوزاري السنوي املنشور ويلقي لألبد. هناك
املسألة هذه عىل الضوء — الداخلية ووزير الوزراء مجلس رئيس كليمنصو جورج من
فيها»: التكدس «تخفيف عىل بل باملرىض، املصحات اكتظاظ يقترصعىل ال فاألمر الهامة.
فوًرا يجب ثَم ومن […] فاضح تكدس من األقاليم يف العقلية املصحات غالبية «تعاني
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من هناك. إلقامتهم داٍع يوجد ال من أو فيها للبقاء حاجة يف يعودوا لم من كل إخراج
حاجة يف ليسوا ولكنهم بالكامل، شفاءهم ينالوا لم الذين املرىض هم الخروج يستطيعون
تم الذين املرىض فنوعان: أصًال املصحة يف يكونوا أال يجب من أما […] خاصة لعناية
إلخراجهم استعداد دائًما هناك يكون واليوم السن، يف نسبيٍّا صغاًرا يزالون وال شفاؤهم،
يف إلبقائه مربر ال الذي — اآلخر والنوع حالهم. إليه سيئول عما معلومة توافر برشط
العقلية، حالتهم تدهور من يعانون الذين والنساء الرجال من السن كبار هم — املصحة
أي حاالتهم تستدعي وال الكلمة، بمعنى عقيل اعتالل مرىض أو مجانني ليسوا ولكنهم
املؤذين غري الفقراء املسنني وسط املسنني دور مكانهم يكون ثم من خاصة، طبية رعاية
املنشور هذا يعد الباقني)، مثل (مثله به العمل وقلة شهرته قلة من الرغم وعىل مثلهم.»
عىل بإخالئها وإنما املصحات بتكدس يتعلق ال األمر أن ثانية يوضح لكونه للغاية؛ ا هامٍّ

جزئيٍّا. األقل
تحسنت «َمن فقط ليس املرىض، خروج بمنطق أكثر وعي هناك أصبح حينها، ومن
الشفاء»؟ نال الذي «املريض هو من ولكن الشفاء». نالوا «الذين وأيًضا بل حالتهم»،
املفرتض من و«مريض التجربة»، تحت ولكن ُشفي «مريض مثل مصطلحات ازدادت
دون املصحة من إخراجه ويمكن خِطًرا يبدو وال ظاهريٍّا، ُشفي و«مريض شفي»، أنه
هذا نذكر الدعابة، سبيل وعىل األلفاظ. يف التناقضات بعض عىل اشتملت وإن أرضار»،
أفضل «شفاؤه» أُعلن الذي املريض يكون ال باختصار، مؤقتًا.» ُشفي «مريض التعليق:
الالهوتية املدرسة يف طالب هو فها كثرية؛ واألمثلة حالته». «تحسنت الذي ذاك من كثريًا
«هوس ب إلصابته ١٩٢٥ أكتوبر من الثالث منذ ومحتجز عاًما وعرشين خمسة ذو
حاد «هوس التايل: النحو عىل حالته َصت ُشخِّ ذاته، الشهر من الخامس اليوم ويف حاد».
العرشين ويف يتحسن. بدأ الشهر، من عرش التاسع يف ومتقطع.» شديد بهياج مصحوب
ومرة نفسه. اليوم يف وخرج ُشفي، وإنما يتحسن، فقط ليس أنه أُعلن ذاته، الشهر من
يف امرأة لدى حاد هوس حالة مثًال هي فها النوع. هذا من الحاالت تتكاثر أخرى،
من الثامن يف املصحة دخلت قد كانت ملرضها. انتكاس من تعاني واألربعني، السادسة
والتهديد.» والغضب الهياج من وحالة اضطهاد «أفكار من تعاني وهي ١٩٢٤ مارس
والعرشين السابع اليوم وبحلول الحاد. بالهوس حالتها َصْت ُشخِّ والعرشين، الرابع يف
باالكتئاب املريضة هذه مع ذاته األمر حدث «لشفائها». خروجها تقرر نفسه، الشهر من
ذي املريض هذا ومع شهر، من أقل يف لشفائها املصحة من خرجت والتي السوداوي
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املريض ذاك أو نوفمرب. يف ليخرج أكتوبر شهر يف املصحة دخل الذي االنتحارية امليول
هذا أو خروجه. يتقرر ذلك ومع اخرتاعاته»، عن الكالم «عدم يف إال يفكر ال الذي
— الشهادات إحدى وتلخص خروجه. األطباء كبري فيطلب عمًال، يطلب الذي املريض
احتجاز جرى فقد لشفائه»: يخرج الذي «املريض ب املقصود — كثرية أخرى بني من
خطرية هياج نوبات بسبب ١٨٨١ أغسطس يف عاًما واألربعني الخمسة ذي املزاِرع هذا
ثراء. هالوس إىل باإلضافة هو)، من يعرف يعد (فلم اإلدراك عدم بسبب وأيًضا انتابته،
ونصف آخر شهر وبعد هادئ. إنه واحدة: مالحظة إال هناك تكن لم أشهر، ستة وبعد
بإخراجه، تسمح الدائم الهدوء من حالة يف «إنه املصحة: من وخرج ُشفي قد كان شهر،
يف بقائه فرتة طوال سلوك أي عنه يصدر لم ولكن ضعيفة، ذكائه نسبة أن صحيح

«… خطر بأنه االعتقاد عىل يحملني املصحة
املرعبة: النسبة هذه يف تتمثل فهي العقلية، املصحة يف الوفيات بنسبة يتعلق وفيما
الكوب نصف إىل النظر أردنا إذا — أنه صحيح املرىض. من دخل من عدد من ٪٥٣٫١
كانت (أيٍّا يخرجون املحتجزين عدد نصف بأن القول يمكننا — الفارغ أو اململوء
الخروج عن الوفاة بسبب املصحة من الخروج احتمالية تزيد ما دائًما ولكن حالتهم)،
— لومارشاند الطبيب مع ١٩٧٤ عام أُجري الذي الحوار ويوضح الحياة. قيد عىل منها

:١٨٩٨ عام منذ فيلجويف بمصحة واملتدرب أعوام، وثالثة مائة العمر من البالغ

عام لهم محدد عالج هناك أكان العام»؟ الشلل «مصابي عن ماذا إذن، املحاور:
١٩٠٠؟

ال. لومارشاند: الطبيب
باحتجازهم؟ تكتفون أكنتم املحاور:

موتهم. ننتظر كنا لومارشاند: الطبيب

باقي يف منها بكثري أقل سوفور بون مصحة يف املسجلة الوفيات نسبة وتعد
مقابل يف ٪٥٤٫٢٠) النساء لدى عنها الرجال يف الوفيات نسبة وتزيد العقلية. املصحات
أي املصحة؟ داخل املوت سبب هو ما ولكن عام. من أقل يف الفرق ويزيد ،(٪٥١٫٨٥
خاصة، ألسباب وفاة حاالت توجد فربما الدرن. وخاصة — الخارج يف كما — يشء
العقلية، املصحة داخل للوفيات الرئيس السبب هي والتي الحادة»، الوهن «حاالت مثل
الهزال إىل يؤدي مما الطعام؛ رفض أو قلة عن الناتج العام البدني بالضعف تبدأ وهي
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الجسم وظائف جميع بخلل اإلصابة تعد ولم النهاية. يف واملوت املزمن واإلسهال الشديد
األمر هذا عن (وسنتحدث املصحة يف به اإلصابة فيكثر املسنني؛ عىل فقط مقصورة
— النساء لدى الثانية). العاملية الحرب وقت الوفيات نسبة بزيادة يتعلق فيما الحًقا
يف بخلل اإلصابة نتيجة منهن ٪٦٢٫٥٠ يموت — املصحة يف إقامتهن فرتات تزيد الالتي
الستني. قبل يُمتْن منهن ٪٣٧٫٥٠ مقابل يف الستني، عمر فوق الجسم وظائف جميع
حيث معكوسة؛ النسبة فتكون املصحة، داخل ضعًفا أكثر يكونون الذين الرجال، أما
تحت هم املريضملن فالتقسيم الستني. قبل ٪٥٧ مقابل يف الستني بعد ٪٤٣ حوايل تكون
باالكتئاب غالبًا أو بالرصع مرىض أو بُْله أو عقليٍّا ضعاف هم — مختلًفا يكون الستني
«الوهن معدالت وتزيد بالخرف. مصابني دائًما يكونون الستني، فوق هم من بينما —
إىل مصحة من املرىض نقل بينها ومن معينة، ألسباب وفًقا الوفاة يسبب الذي العام»
املرىض أغلبية ويعاني لديه. املعروفة واألماكن عاداته يفقد املريض يجعل مما أخرى؛
أكثر، أو خمسني أو (أربعني كبرية بأعداد غالبًا — السني منطقة من أساًسا املنقولني
بضعة خالل ويموتون العام»، «الوهن من — (١٨٩٠ عام وأربعة مائة إىل عددهم وصل
الذي املكان صورة العقلية األمراض بمصحة التصقت ولهذا، أسابيع؛ بضعة بل شهور،
العجائز حاالت يف كما املتأخرة، االحتجاز حاالت مع يكون ذاته واألمر املوت. حوله يحوم
عائالتهن تقرر األحيان، أغلب ففي بالرضورة. فقريات َلْسَن ولكنهنَّ ِبالَعتَه، املصابات
يدخلونهن ثم ومن … «رشيرات» أصبحن ألنهن وجودهن؛ يف يرغبون ال أنهم فجأة

أسبوعني. خالل ويُمتْن والتسعني. بل الثمانني، بعمر وهن املصحة
مدار فعىل للغاية. قليلة املصحة يف االنتحار حاالت نسبة أن للدهشة، املثري ومن
ثمانية أصل (من امرأة وعرشين وثالث رجًال وثالثني أربعة سوى ينتحر لم عام، مائة
فما (وإال الشنق هي استخداًما الطرق وأكثر سوفور. بون بمصحة محتجزين ألًفا) عرش
املستخدم السري باستخدام الليل أثناء يف نفسه املريض «شنق األخرى؟) الطريقة هي
إال .(١٩١٤) «[!] التمريض مهجع نافذة إغالق عارضة عىل رسيره مالءة يف لتقييده
الحياة يف نفسه املعنى بالطبع يملك ال العقلية» األمراض بمصحة «االنتحار لفظ أن
مرىض مجموعة عمليٍّا) األمر الستحالة (نظريٍّا، الفئة هذه تتضمن أن أيجب «العادية».
املصحة داخل الطعام عن يمتنعون الذين — املرة هذه كثر وهم — العقيل االعتالل

املوت؟ بغرض
يف تشفي ال الشفاء» أداة العقلية، األمراض «مصحة أن ندرك املشهد، هذا أمام
بون ملصحة فرع (وهي بيجار بمصحة األطباء كبري يذكر ،١٩٠٨ عام ويف الحقيقة.
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وجميعهن — املنطقة مريضات «عالج أن الشمالية) السواحل يف للنساء مخصص سوفور
البدنية.» حالتهن متابعة عىل لألسف يقترص كان — املزمنة الحاالت ذوات من تقريبًا
الثالثني يف مريض والدة ١٩١٧من عام املرسل املتواضع الخطاب هذا ذاته األمر ويؤكد
مبلغ لسيادتكم مرفق املديرة، «سيادة أشهر. ثمانية منذ ومحتجز بالبله مصاب عمره من
مندهشة لست بي، أندريه إقامة قيمة سنتيمات، وعرشة فرنًكا وثالثني وخمسة مائتني
كان غريبة. وترصفاته طفولته منذ ألنه املسكني؛ لطفيل العقلية الحالة تحسن عدم من
يقيض مما غريبًا اآلن أصبح ولكنه أحيانًا، بالطعام ويتلذذ اليوم، طوال بالخيوط يلعب

أشهر. بسبعة ذلك بعد الشاب مات ولقد عليه.»
وتتواىل املوت؟ أو والخروج الدخول، بني ما الفرتة تكون كيف الطبية، الناحية من
عىل أساًسا ترتكز كانت وإن القانونية، السجالت يف شهريٍّا والتشخيصات املالحظات
الطويلة امُلدد ذات فاإلقامات ملحوظ. تغيري حدوث حالة يف إال تتغري وال االحتجاز، بداية
األوىل السنة األقل عىل أو — الدخول بني ما «الصمت» من طويلة فرتات تتضمن ما عادة

الوفاة. أو الخروج تسبق التي األخرية املالحظات وبني —
املخالف السلبي السلوك أو الطبيعي غري السلوك بتدوين إال املالحظات تهتم وال
ومطيع، «هادئ اآلتي: يف ويتلخص النموذجي، عقليٍّا املريض عليه يكون أن يجب ملا
أو املستمرة الهياج حاالت إىل املالحظات من ٪٣٧ وتشري جيًدا.» ويأكل وينام بجد يعمل
الوقاحة أو التمرد أو االضطراب أو النشوة أو االستثارة «نوبات أشكالها: بجميع النوبات
املالبس وتمزيق واالندفاع «الغضب الرش»: «نوبات إليها ويُضاف اإلزعاج.» أو الكالم أو
دائمة صورة املالحظات هذه تعطي أال يجب لكن، واالنتحار.» والعنف حوله من وْرضب
صورها: بكافة االنهيار حاالت نجد املالحظات من ٪٣٢ حوايل ففي املكان. اضطراب عن
والبالهة والفتور والذهول والخمول والبطالة والالمباالة والفكري البدني «الضعف
املالحظات من كبري جزء ويشتمل إلخ. والقلق»، والفزع والبكاء والحزن الخوف وحاالت
القدرة عدم العبارات، أو األفكار «تفكك النفيس: الطب طابع تحمل تعبريات عىل (٪٣٥)
والذنب االضطهاد أفكار السمعية)، (خاصة الهالوس الصمت، نفسه، عىل التعرف عىل
توجد املالحظات، من األوىل الكربى الفئة هذه وأمام إلخ. واإلفالس»، والتسمم واللعنة
مثل ألفاظ فتأتي املحتملة: التحسن حاالت إىل تشري — أقل بنسب ولكن — أخرى فئة
املالحظات هذه مثل يعمل.» «املريض أو الهياج» «انخفاضحدة بعد و«هادئ» «أفضل»

للخروج. الطريق تمهد إنما
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أنظمة تختلف بالطبع، التشخيص. وسائل ِقدم يأتي املالحظات، قدم إىل وباإلضافة
النفيس الطب خصوصيات من األمر هذا (ويعد آخر إىل طبيب من قليًال األمراض تصنيف
يف يشرتكون فجميعهم قاطعة. بصورة ليس ولكن الطب)، فروع باقي مع باملقارنة
(ونذكر الرسمية التصنيفات ملختلف عمليٍّا ملخًصا يقدم لألمراض، انتقائي تصنيف
هذا ويعد وموريل). وبايارجيه وفالريه وبارشاب وجورجيه إسكريول منهم: الرئيِسني
(النظريات) النظرية بني — باألخص فرنسا يف — الدائمة الفجوة عىل آخر دليًال
يف التوحيد «غياب لونييه لودجر ينعى ،١٨٦٩ عام يف املصحات. يف العميل والتطبيق
مقارنة محاولة أمام عقبة يعد مما العقلية؛ األمراض مصحات يف األطباء وقواعد طريقة
لم موريل أو بارشاب أن اكتشاف يمكن أنه طرافة واألشد يقدمونها.» التي األرقام
املمارسات يف التعقيد) شديدة (وهي الخاصة النظرية تقسيماتهما أبًدا يستخدمان يكونا

مصحتيهما. يف اليومية
إىل طبيب من يختلف الذي الفعيل التصنيف يشبه عما ما حد إىل الحديث يمكننا
والهوس الهوس نجد: وفيه عام، بشكل ثابتًا يبقى ولكنه أخرى، إىل مصحة ومن آخر
والعته العام والشلل العقيل والضعف والخبل والهذيان املزمنة املرضية والكآبة األحادي
بون يف «العام» التصنيف هذا يتوزع كيف ولكن … الخمور وإدمان والرصع والبله
اإلصابة تأتي ،٪١٨٫٥ بنسبة التشخيصات رأس عىل و١٩٢٥؟ ١٨٣٨ بني ما سوفور
وهوس قديم وهوس خمسة) كل من (واحد حاد هوس ملحقاتها: وكافة «الهوس» ب
وهوس اكتئابي وهوس مزمن وهوس مستمر وهوس متقطع وهوس بهياج مصحوب
حتى نراه كنا وإن بائًدا، املصطلح أصبح الوقت، تقدم كلما ولكن إلخ. بالنفاس، متعلق
من زمن منذ تماًما اختفى أنه حني يف الثانية، العاملية الحرب قبل وحتى بل ،١٩٢٥ عام
قبله ومن بينيل عنه تحدث الذي القديم الهوس به يقصد ما فدائًما النظرية. الوثائق

نادًرا. إال األحادي» «الهوس لفظ يظهر ال العكس، وعىل القدماء.
إىل «العته» نسبة تزيد مزمنني؛ مرىض إىل العقيل االعتالل مرىض تحول وبسبب
يؤثر جديد ومن درجاته، بكافة املسنني يصيب الذي العته به يقصد ما وغالبًا ،٪١٨
الطبيب تعليقات يف عادة (ونرى … رش أو هياج أو خرف التصنيف: عىل السلوك نوع
عقليٍّا».) مريضة تكون أن من أرش «إنها النساء: لدى سيما وال الغريبة امللحوظة هذه
«هوس للخبل»، طريقه «يف الخبل»، إىل «ميل مثل تعبريات انترشت األعوام، مدار وعىل
يف إال يظهر يكن فلم املبكر»، «الخبل الطبي اللفظ أما خبل.» إىل يتحول اكتئاب) (أو

التشخيصات. من ٪١٫٢
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التفرقة عن وبعيًدا التشخيص. يف فئة أكرب ثالث (٪١٧٫٥) «الهذيان» ويشكل
ما يكون ومهتاج)، هادئ بني حتى (أو واملستمر واملزمن الحاد الهذيان بني التقليدية
الديني الهذيان مقابل يف االضطهاد بأفكار يتعلق املتنوعة الهالوس هذه نصف من يقرب
أنه نجد الفضول، قبيل ومن العام». «الهذيان حتى أو العظمة، أو الثراء أفكار هذيان أو
أن عىل يدل مما املبهج»؛ «الهذيان من حاالت ثالث توجد مالحظة، آالف خمسة أصل من
التشخيص. يف «هالوس» لفظ يظهر آلخر وقت من خياله. يف إال سعيًدا يكون ال املجنون
و«الهذيان». و«العته» «الهوس» بني متساوية بنسب التشخيصات من ٪٥٤ تنقسم
أو و«الهوس املزمنة» املرضية «الكآبة إليها ويضاف — «السوداوية» تمثل ال بينما
إدمان :٪١٠ من ألقل التشخيص نسب تقل ثم فقط. ٪١٢ إال — االكتئابي» الهذيان
العقيل» واالنحطاط العقيل والوهن الفكري والضعف العقل و«ضعف ،(٪٧٫٥) الخمور
العقيل» و«االضطراب ،(٪٣٫٤) والرصع ،(٪٥) والعته والبله ،(٪٦) العام والشلل ،(٪٧)
باريس؛ عن بعيًدا فتكون هستريي»)، «هوس أيًضا (وهناك الهسترييا أما … (٪١٫٨)
وتكون الرصع. ملحقات فيها بما التشخيصات، من (٪١) إال تمثل ال الهسترييا إن حيث

… للغاية نادرة النفيس والوهن العصبي والوهن (٪٠٫٣) الذهان إىل اإلشارة
قد فمثًال األمراض؛ هذه من فئة من أكثر الواحد املريض لدى تتجمع أن يمكن
يف بقائه مدة لطول نظًرا ولكنه «الكآبة»، حتى أو «الهوس» ب إلصابته مريض يدخل
ثم ومن «الخبل»؛ أو العقلية» الوظائف «ضعف ب إصابته «فرص» تزيد قد االحتجاز،
الفئات هذه من اثنتان وتمثل الداليل. ترددها مدى إطار يف إال اعتبارها عدم فيجب
التقييم. لضعف العكس عىل واألخرى التقييم، يف املبالغة بسبب إحداهما خاصة؛ مشاكل
يف تشخيص، وستمائة ألف حوايل أي (٦٪)؛ العام بالشلل التقييم يف املبالغة وتختص
هذا من أقل مرات عرش (ربما بكثري أقل العام بالشلل للمرىض الفعيل الرقم أن حني
علم بأن التضخم هذا تفسري ويمكن رجعي! بأثر التشخيص فلنحذر ولكن التقدير).
لبورديه التفاعيل التحليل وأن ،١٩١٨ عام يف إال سوفور بون مصحة يف يظهر لم األمصال
الشلل سبب يكن لم التاريخ، هذا وحتى .١٩٠٦ عام يف إال به العمل يتم لم وفارسمان
األطباء أن حني يف سوفور، بون مصحة يف معروًفا بالزهري باإلصابة املرتبط الرباعي
يرجع أنه يرون األطباء كبار فكان إدراكه. إىل توصلوا قد كانوا املصحة خارج املمارسني
مصحة طبيب يفرس ،١٨٩٩ عام ورد تقرير يف الروحية.» املرشوبات يف «اإلفراط إىل
العام بالشلل مصابة حالة وخمسني إحدى أصل من عرشة السبع الوفاة حاالت بيجار
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ا وعامٍّ جامًعا تشخيًصا العام الشلل وبدا النشيطة.» والحياة اإلجهاد «فرط نتيجة بأنها
تحليل تطبيق أظهر العكس، وعىل الداللة. عىل فقط يقوم آخر)، مرض أي من (أكثر
العينة فرتة نهاية قرب أي العرشين؛ القرن عرشينيات من ابتداء — وفارسمان بودريه
٪٢٦ نسبتهم كانت ،١٩٢١ عام (يف الزهري تعالج التي األمصال من كبري كمٍّ وجود —
بالرضورة تعني ال بالزهري األولية اإلصابة أن إال كثريًا).3 يبدو وهو فقط؛ النساء لدى

عام. بشلل اإلصابة
فقط النسبة إن حيث املرة؛ هذه داٍع دون ولكن — فيها املشكوك الثانية والفئة
يجب أنه إال كحويل»)، «هذيان أو كحويل» («هوس النفيس الخمور إدمان هي — ٪٧٫٥
إدمان مسألة عىل فقط هنا وسنركز الوطني. املستوى عىل الهامة املشكلة هذه دراسة

النفسية. وآثارها فرنسا يف الخمور

الخمور» إدمان بسبب بالجنون اإلصابة «تصاعد

عرش التاسع القرن نهاية يف الطبية التقارير تشري حيث سوفور؛ بون مصحة يف سنظل
الرجال بني ٪٢٥٫٢ بلغ املحتجزين املرىض بني الخمور إدمان معدل متوسط أن إىل
و١٨٩٨ ١٨٩٣ من الفرتة يف الداخلني بني و١٦٫٦٪ 4،١٩٠٨ وحتى ١٨٩٩ عام من
التي الحاالت إضافة يجب الرقم، هذا «وإىل نسبيٍّا.5 عدًدا أقل وهن النساء، إضافة مع
األعداد تبلغ بالطبع، أخرى.» نفسية بأمراض اإلصابة يف الخمور رشب فيها يتسبب
ذلك يرجع وقد و١٩٢٥. ١٨٣٨ من الفرتة لتشمل وضعت التي ٪٧٫٥ من أكرب نسبة
إدمان عن الناتج العقيل باملرض يسمى ملا سوفور بون بمصحة األطباء إدراك تأخر إىل
ص تَُشخَّ من إىل فباإلضافة الحاالت. كل بتسجيل االهتمام عدم جانب إىل الخمور،
مصنفون إنهم إذ «مختفون»؛ آخرون كثريون بالتأكيد يوجد خمور، كمدمني حالتهم
الكحويل») «الهوس عن حتى (بعيًدا والهوس العقيل االضطراب أخرى: مرضية فئات يف
العقيل واالنحطاط لإلدمان») نتيجة «كونه عن أيًضا (بعيًدا العقيل والوهن والضالالت

… اإلدمان») عن الناتج «الخبل عن (بعيًدا والخبل الهويس والهياج الحاد والهذيان
،(١٨٣٨–١٩٢٥) نفسها الفرتة ويف سوفور بون مصحة عن أخرى دراسة ويف
أننا إال .٪٨٫٨ إىل تصل قد النسبة أن إىل جانبه من لوكلري فرانسواز الدكتور توصل
وستمائة ألف أصل فمن القومية. اإلحصاءات عن — سنرى كما — بعيدين نزال ال
الرجال من ٪٧٩٫٥ النسبة تكون الخمور، بإدمان اإلصابة بسبب محتجزين وسبعة
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بينما واألربعني، الثالثني عمر بني ما عادة املصحة الرجال ويدخل النساء. من و٢٠٫٥٪
حادثة إثر عىل احتجازهم قرار يُتخذ ما وعادة والخمسني. األربعني بني ما النساء تدخل

خطرية.6
(وتكمن الخمور مدمن املريض أو الخمور إلدمان املحتجز املريض ظهور بدأ ولقد
وحتى (بل املصحات داخل مبكرة فرتة يف االثنني) بني فرًقا هناك أن يف كلها املشكلة
القديم). النظام عهد يف مختومة خطابات يف الواردة االحتجاز طلبات يف كما ذلك قبل
الفرتة يف االحتجاز أسباب من ٪١٨٫٣ أن — يون7 سان بمصحة — بارشاب يرى وهكذا،
يف للداخلني إحصائية وتشري الخمور. بإدمان لإلصابة ترجع ١٨٤٣ وحتى ١٨٢٥ من
٪٢٥٫٢٤ إىل ١٨٥٥ عام ٪١٢٫٧٨ من الخمور مدمني نسبة تزايد إىل بيسرت مصحة
آن سانت مصحة بخصوص — أنه وبورشو مانيان أشار جانبهما، ومن 8.١٨٦٢ عام
الخمور. مدمني من ٪٦٫٧٧ بينهم من ٪٢٨٫٤٣ الداخلني نسبة كانت — ١٨٧٠ عام
بإدمان املصابني من ٪١١٫٨٨ ١٨٧٤ عام تقرير يضم املرة، هذه الوطني املستوى وعىل
عىل ذاته التقرير ويشدد النساء). من و٥٫٤١٪ الرجال من منهم ٪١٧٫٦٧) الخمور
ما «غالبًا .٪٨ بلغت النسبة أن من الرغم عىل العدد تقدير يف ضعف هناك يزال ال أنه
املؤسسات.» بعض يف الكايف باالنتباه عنها نبحث ال األحيان بعض ويف البيانات، تنقصنا
مجاالته أحد الخمور إدمان من النظري النفيس الطب جعل كيف أيًضا رأينا
السنوية الجريدة مثل — الشهرية واملجالت الكربى العلمية البحوث فأصبحت الجديدة.
يُؤَخذ لم الخمور إدمان أن إال عديدة.9 مقاالت له تُخصص — النفيس والطب للطب
تقرير بعد سيما وال عرش، التاسع القرن من األخري الثلث يف إال الجد محمل عىل فعليٍّا
الشيوخ مجلس كان 10.١٨٨٧ عام الشيوخ ملجلس قدمه الذي كلود، نيكوال السيناتور
ولكن ،١٨٨٠ وعام ١٨٤٩ عام الخمور إدمان حول تحقيقني بعمل بالفعل أمر قد
الخمور». إدمان عن الناتج العقيل «املرض عىل خاص بشكل االهتمام انصب املرة هذه
الحسبان يف يأخذ ال كان وإن املسهب، التقرير هذا من األطول الجزئية هي هذه كانت
سبيل عىل فوج» «دي كلود يسميه وفيما النصف). (أي باألقاليم الخاصة املصحات إال
زيادة عىل التشديد يتم ال الخمور»، إدمان عن الناتج بالجنون اإلصابة «تصاعد االقرتاح
عام ٪١٦ حتى ١٨٦١ عام ٪٩ إىل ٨ (من الوطني املستوى عىل اإلصابة متوسط
كاتر مصحة توجد فرنسا، شمال ففي املناطق. بني العميقة الفروق عىل وإنما ،(١٨٨٥
حاالت من ٪٤٠٫٣٤ تضم السني، جنوب يف للرجال) (مخصصة العقلية لألمراض مار
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وكأنها .٪٥ لحوايل وتصل أقل النسب نجد فرنسا، وسط ويف الخمور. إلدمان االحتجاز
… جيدة خمور نوعية تمتلك ال التي وتلك الخمور بجودة املعروفة األماكن بني مقارنة
التفاح وخمر الجيدة النبيذ فأنواع […] الخمور نوعية رداءة تجريم يجب أنه «نعتقد
الجامدة الفكرة هذه ظلت ولقد الخمور.» إدمان يف تتسبب ال املغشوشة غري والجعة
بزراعة املعروفة املناطق يف الشيوخ مجلس وأعضاء نواب بقوة عنها دافع التي —
الذي العنب «لخمر الجيدة اآلثار عىل التأكيد إىل كلود تقرير ذهب ولقد ثابتة. — الكروم
هناك املحبب، الوهم هذا عن النظر وبغض رسيًعا.» آثاره تزول مؤٍذ غري ُسْكر يف يتسبب
مدمني للمرىض بالنسبة االحتجاز فرتة قرص عن الناتجة االنتكاس، حاالت لتكرار تأكيد

الخمور.
الرجال املرىض بني من سوفور، بون مصحة ففي الكربى. املشكلة هي تلك كانت
أما عام)، مرور قبل (و٧٨٪ أشهر ستة قبل ٪٤٦ خرج الخمور إلدمانهم املحتجزين
٪٦٢ فخرج — إصابتهن كانت أيٍّا املصحة داخل أطول فرتة يمكثن الالتي — النساء
«يجب األمر: هذا عن الكثري ١٨٧٥ بتاريخ مالحظة وتوضح عام.11 من أقل يف منهن
فقضاء الدقيق. باملعنى عقليٍّا مريًضا الخمور بإدمان املصاب الشاب هذا اعتبار عدم
من وسيتمكن حالته، إىل سيعيدانه الراحة بعض مع خمور تعاطي دون أيام بضعة
كاملة قدراته «سيسرتد النوع: هذا من املالحظات وتكثر (العسكرية).» خدمته مزاولة
داٍع أي هناك أن نظن وال الرشب. عن واالمتناع الراحة من ساعة وأربعني ثماٍن بعد
النوبة ألن امللحوظة؛ غري الخمور إدمان حاالت إىل باإلضافة هذا .(١٨٨٠) إقامته» ملد
ينخدع ال وبالطبع هوس». «نوبة بند تحت تندرج يجعلها مما بالفعل؛ مرت قد كانت
بسبب جديدة أزمات حدوث حتى لشفائه، املريض «يخرج األوهام: بهذه تماًما األطباء
حالَة وتسعني ثالثًا سوفور بون مصحة سجلت ،١٩٠٧ عام يف أخرى.» هوس نوبة
األطباء كبري وكان الخمور. مدمني من وثالثون خمس بينها من الرجال لدى خروج
أو األوىل للمرة بالهذيان يصابون الذين الخمور شاربي أن الواضح «من املستاءين: أول
بانتكاسة يصابون خروجهم بمجرد أنهم يف املأساة تكمن ولكن بسهولة، يشفون الثانية
وعالج شفائهم. من ميئوس مرىض إىل يتحولون انتكاسات عدة وبعد حتمية، تكون قد
هالوسهم، من فقط يتخلصوا لكي ليس كافية؛ لفرتة املصحة يف بإبقائهم يكون األمر هذا
واحتجاز إقامة فرتة بتمديد يسمح ال القانون أن إال نفسها، الرشب عادة من وإنما
القاتل هذا مع أْوَجُه األمر بلغ ولقد العقيل.» االضطراب أعراض زوال بمجرد املريض
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أعوام، ثمانية غضون يف ولكن باملؤبد. عليه وُحِكم الخمر، تأثري تحت عشيقته قتل الذي
عليه القبض ألقي حتى خرج، ما ورسعان واألربعني. الثانية عمر يف وهو رساحه أطلق
بون بمصحة واحتُِجَز العام. الطريق يف فاضحة بأفعال والقيام ْكر السُّ بسبب ثانية
من الثالثني يف شفائه إعالن بعد يخرج أن قبل ،١٩٠٣ يونيو من عرش الثامن يف سوفور

االحتجاز. من أسابيع ستة من أقل بعد أي يوليو؛
حد يف اإلدمان وليس الخمور» إدمان عن الناتج «الهذيان كان االحتجاز يتطلب ما
فكرة ورائد فيلجويف بمصحة األطباء كبري — تولوز إدوارد كتب ،١٩٠٢ عام يف ذاته.
الخمور مدمن احتجاز «يعد النفيس»: الطب «مجلة يف — رأينا كما املفتوحة الخدمة
توجب التي املسائل أكثر من الحادة العقيل االضطراب أعراض زوال بعد املصحة يف
فقد املريض، رساح إلطالق شهادة أصدر فإذا بحساسية. معها التعامل األطباء عىل
الوضع يكون إبقاءه، وقرر يخرجه لم وإذا لالنتكاس، تعرضه ثم ومن بخروجه؛ يعجل
املحتجزون الخمور مدمنو ويدرك «.١٨٣٨ عام لقانون العامة األحكام مع متعارًضا
١٩١٠ أكتوبر يف كتب الذي عاًما، والثالثني السبعة ذي املريض هذا مثل جيًدا، األمر هذا
«إذا املصحة: إىل السجن من نُِقل أن بعد أشهر سبعة منذ احتجازه فرتة أثناء عمته إىل

املعذبني.» من الكثري لدينا فسيكون ثمل، َمن كل عوقب
إنشاء العقلية األمراض أطباء من الكثري تمنى اإلدارية، الفجوة هذه سد سبيل ويف
بالقرب إليكون مصحة مثل الخمور، إدمان لعالج مخصصة العقلية لألمراض مصحات
بمقاومة االهتمام شديد فوريل، أوجست من مبادرة عىل بناء أنشئت التي زيورخ، من
الخمور فمدمن األمر، بهذا االعرتاف «يجب فوريل). بعيادة اآلن تعرف (وهي اإلدمان هذا
فالطبيب للمرىضعقليٍّا: مؤسسة داخل واألخالقي النفيس التأهيل إلعادة يخضع أال يجب
لديه يكون لن — لدراستها وقتًا بالكاد لها يجد التي الخطرية الحاالت تشغله الذي —
إعادة مثل الحساسية شديدة عملية يف للرشوع الالزمة واملعنوية املادية املواد وال الوقت
— السابق يف كان كما — املصحة من املريض يخرج وبالتايل، للخمور. مدمن تأهيل
هذا إن شفائه. فرص يقلل مما أبلغ؛ بإصابة ثانية ليعود نفسه، واإلفراط بالعادات
من بمأمن يجعله ألنه وحمائيٍّا؛ نافًعا إجراءً املجتمع نظر يف يعترب املتكرر االحتجاز
القضاء يف اإلجراء هذا فعالية ناحية من ولكن الخطرية، املهلوس الخمور مدمن أعمال
لكونه للمدمن اعتقال مجرد الحقيقة يف فهو وهمية؛ فعالية فإنها الرشب، يف الرغبة عىل

ملرضه.»12 عالًجا ليس ولكن خطريًا، عقليٍّا مريًضا
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الريف يف مريًضا) خمسني إىل أربعني (من صغرية مؤسسات هناك كانت فإذا
— الخصوص وجه عىل زراعي — منتظم عمل نظام وبها طويلة إلقامات مخصصة
الناتج الجنون وعزل احتجاز مجرد وليس الخمور إلدمان عالًجا بالفعل هذا فسيكون
متخصصة مصحات سبع بإنشاء لوجرين وبول مانيان فالنتني طالب ،١٨٩٤ عام يف عنه.
األمريكية. املتحدة والواليات والنمسا وسويرسا أملانيا يف املوجودة تلك غرار عىل فرنسا يف
ال عن املرشوعات هذه تمخضت ولقد جديدة. وترشيعات وسائل يتطلب األمر هذا كان
األمراض مصحة داخل الخمور مدمني لخدمة مخصصة واحدة هيئة إال تُنشأ فلم يشء،
بها؛ الطعام صالة العرص ذلك من فوتوغرافية صورة لنا وتُبني إفرار. بمدينة العقلية
لألمراض مصحات وبني املشهد هذا بني نميز فال — بصالبة واقفني املمرضني نجد حيث
العقل يُفِقد «الكحول مثل: عمالقة عبارات نجد السقف روافد وعىل — التقليدية العقلية

مستقلني.» وكونوا ْكر السُّ عن «امتنعوا للرش»، ويدعو
نسب توزيع خريطة تغريت العرشين، القرن من والثالثينيات العرشينيات خالل
نورماندي فمنطقة الغرب؛ يف بوضوح فقط) الخمور إدمان (أو املريض الخمور إدمان
الخمور إدمان ضد والوقائية الصحية الكتب أكثر فما الصدارة. عىل بريتاني تنازع بدأت
إدمان «يخلق به: نحتذي أال يجب الذي املثال أنها عىل نورماندي تذكر كانت التي
بروان، الصناعية القرى ففي متشابهني. أعضائها كل ويبدو خاصة ساللة الخمور
ال، النورماندي! النموذج هو هذا أن تظنوا أن فاحذروا يتشابهون. الجميع أن نجد
عن الناتج للجنون االحتجاز حاالت عدد ازدياد ويعكس الخمر!»13 مدمن نموذج إنه
امليل زيادة مدى املحاكم) وأمام املصحات يف الخمور إدمان حاالت (مثل الخمور إدمان
يف تضخم يف الخمور إدمان ضد الحملة تسببت ذاته، الوقت ويف الشعب. لدى للخمور
أرسله خطاب ويف أوِجها. يف كانت التي العقيل االنحطاط نظريات دعمته التشخيص
مصحة يف الخمور بمدمني الخاصة بالخدمة األطباء كبري — لوجرين يكتب ،١٨٨٦ عام
الخمور مدمني «إن الخمور: إدمان ملكافحة الفرنيس لالتحاد املؤسس والعضو إفرار

النفيس.»14 باالنحطاط مرىض هم إنما
وكونه االحتجاز يف رئيس كسبب الخمور إدمان بني املزج هذا املرشع الحظ ولقد
«أهمية حول الداخلية وزير أجراه الذي ١٩٠٧ عام تحقيق يف بسيًطا، مساعًدا عامًال
عن بعيدين (كنا الجنون» يف التسبب يف الكحولية واملرشوبات الخمر يلعبه الذي الدور
من وُطلب النبيذ)، فيها بما (اإليثانول) C2H5OH عىل تحتوي التي املواد باقي إدراك
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البسيط الخمور إدمان (أ) مجموعات: ثالث بني التمييز عىل العكوف املصحات مديري
العام، والشلل القدرات يف وضعف ورصع بضالالت مصحوب وهذيان عقيل (اضطراب
(ب) العقلية. االضطرابات لهذه الحرصي السبب هو الكحويل التسمم أن ثبت حيث إلخ)؛
الوراثة. أو العقيل الوهن أو باالنحطاط اإلصابة تعقيده من يزيد الذي الخمور إدمان

خمور. مدمني أجداٍد وجود (ج)
النفسية الحاالت ذوي أكانوا سواء — الخمور مدمنو املرىض ظل هذا، كل وبعد
باستثناء العقلية، األمراض مصحات يف يتكدسون العرشين القرن طوال — ال أم املرضية
األطباء ظل ولقد العامليتني. الحربني خالل حدثت التي اإلقالع» أو املرض «ُكُمون حاالت
اعتبارهم دون رعايتهم، تحت املدمنني هؤالء وجود مع يتساهلون املصحات يف النفسيون
مفارق نحو عىل — سيختفي هذا التحول شديد الخمور فإدمان النفيس. للطب حاجة يف
إيف جان (د. الكحوليات» عن الناتج و«الجنون املبالغة تارًكا الكيل، وجوده وراء —
موضوع حول ١٩٨٣ عام به قمنا الذي التقرير يف االبتذال.15 إىل وصوًال سيمون)
إدمان حول بيانات وجمع لدراسة العليا اللجنة لصالح النفيس» والطب الكحول «إدمان
وجه دون من الخمور إدمان «يبدو اآلتي: إىل برنارد هنري األستاذ توصل الخمور،16
يف ويشارك خاص، كمجال عمقه فاقًدا ، ككلٍّ الكبري املشهد يف يندمج فهو صوت؛ وال
الطب يعتربه أَال ذلك، عىل وعالوة ا. خاصٍّ مباًرشا اهتماًما يستدعي وال األشياء، رمادية
كسبب يستخدمه أَال حياله؟ الكثري نفعل ال إضافيٍّا أمًرا — به اهتمامه ازداد مهما —
علم محل ليحل املرض سبب تتبع علم ظهر عندما كثرية، ألمراض غامض خارجي
الخمور إدمان فمكانة عام. بشكل النفيس الطب مجال يف مشابه األمر األمراض؟ نشأة
خدمات داخل مكانته مع أبًدا تتناسب ال التخصص وأدب والبحث الدراسة مجاالت يف
بالتقدير الجديرة وحدها هي كانت الطبي النفس علم مجاالت باقي وكأن املصحات،
الطب ملجال عدمه من الخمور إدمان انتماء حول الفارغة الطويلة فاملناقشات والدراسة.
لألمراض مصحات يف بالفعل موجودين الخمور مدمنو فيه كان الذي الوقت يف النفيس—
كان إذا بأنه القول يمكن باختصار، كبري. عجز عىل يشء كل قبل يدل إنما — العقلية

األمر!»17 هذا من يزيد النفيس الطب فإن عادي، أمر إىل إدمانه ل يحوِّ الخمور مدمن
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اجلديد القرن

بالحربني بدءًا — العرشين القرن من األول الجزء شهدها التي الجذرية للتقلبات كان
النفسية الحالة وعىل بل التفكري، حركة عىل كبريٌ أثٌر — البلشفية والثورة العامليتني
الحني ذلك منذ بدأ والذي النفيس؛ والطب الجنون تاريخ ذلك يف بما العامة، واملشاعر
التقدم يف واإليمان باليقني امليلء الطويل عرش التاسع القرن فبعد بوضوح. بينهما التمييز
تركوا من أول — الشعراءُ فرتك أنواعها. بكافة والتساؤالت الشكوك قرن جاء واملستقبل،
الذي كتف/الفارس تمس «ال قبًال: سوبرفييل جول كتب كما مطمنئ، عالم تصوير —
مهدًدا العدم شبح عليه يخيم آخر عالم عن للتعبري الظالم»، يلتفت/ويحل يعرب/لئال

وجوده.

الرسيالية والحركة األوىل العاملية الحرب

«ذهان عكس فعىل النفيس. الطب تاريخ يف حاسًما منعطًفا األوىل العاملية الحرب تمثل
بل ذاتها، يف الجنون هي كأنها للبعض الحرب بدت القتال»، كرب «تفاعل أو الحرب»
كطبيب يعمل — الجيش يف تجنيده قبل — بروتون أندريه كان نفسه. الجنون هي
دي «فال مشفى يف األمر به استقر مختلفة، مشاٍف بني عدة تنقالت وبعد متدرب.
ذهان تشبه حالة كانت انتباهه، جذبت التي تفرًدا الحاالت أكثر ومن العسكري. جراس»
للدافع وإنما املألوفة، غري لشجاعته ليس املصحة أُودَِع لجندي معكوسة، ولكن الحرب،
القذائف وأن كبري، خيال سوى ليست الحرب بأن مقتنًعا كان فقد شجاًعا؛1 كونه وراء
فيها (بما املحاكاة وفكرة مكياج. سوى ليست يراها التي اإلصابات وأن تؤذيه، لن
تتعلق ال بابينسكي) قول حد عىل العصبيون املرىض يسببها التي اإلرادية» «املحاكاة
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وهذيان السوداوية الفكاهة من حالة «لديه ذاتها. بالحرب وإنما العقلية، بالباثولوجيا
الحقيقة.»2 يف رسيايل كمشهد يبدو واملفاجئة، بالدهشة شعور يصاحبهما بالطبع،

الدادية حركة ظهور إىل أدى قد فيها تسببت التي وللحضارة للحرب الرفض كان
فرويد أعمال عىل املطلع — بروتون أندريه إليها وانضم بزيورخ). ١٩١٦ (عام
إىل قاداه وسوبو وأراجون إليوار مع املشرتك وتفكريه صداقته ولكن — ولوتريامون
الطب أرض يف تنمو الرسيالية أن يرى وهو األوىل، مراجعه كتابة «منذ جديدة. آفاق
بروتون يعرف ،(١٩٢٤) األول الرسيالية» «بيان يف الالوعي.»3 عجائب لتظهر النفيس
الحقيقي العمل عن […] للتعبري نستخدمها بحتة، نفسية الإرادية «حركة املصطلح:
اهتمامات أي وخارج العقل، من سيطرة أي غياب يف ينظمها، من هو فالفكر للفكر.
مجموعة إىل انضم الذي — ديزنوس روبرت كتب ،١٩٢٥ عام يف أخالقية.» أو جمالية
يهاجم مقاًال — ١٩٢٤ عام تأسست التي — الرسيالية» «الثورة مجلة يف — الرسياليني
العقل قياس يف الحق العادة قوانني أعطتكم السادة، «أيها النفسيني: األطباء بقسوة فيه
املشكوك الوجود أو علمكم، قيمة مناقشة إىل هنا نهدف ال نحن […] نضحك دعونا […]
املادة فيها تضطرب التي املدَّعاة األمراض مئات بني من ولكن العقلية. لألمراض فيه
عدد هو كم غموًضا، أكثُرها مستخدًما يزال ال التي التصنيفات مئات بني ومن والفكر،
[…] سجناء؟ تعتربونهم الذين املرىض عالم من لالقرتاب بها قمتم التي النبيلة املحاوالت
يف — ال أم الفكر محدودي كانوا سواء — البرش لبعض املعطى الحق عىل نحتجُّ نحن
— ونعلم حبس! وأي التفكري. مجال يف أبحاثهم عىل بناء املؤبد بالحبس آخرين عقاب
إنما — مصحات تكون أن قبل — العقلية األمراض مصحات أن — الكايف بالقدر ليس
ومنطقي رشعي هذيان ألي الحر التطور أحٌد يعيق أن نقبل ال نحن مخيفة. سجون هي
فردية ضحايا هم فاملجانني […] البرشية األفعال أو األفكار من سلسلة أي مثل مثله
متى الزيارة وقت غد صباح تتذكر أن سيادتك أتستطيع […] االجتماعية للديكتاتورية
ولنعرتف السلطة؟ إال بيشء عنهم تمتاز ال الذين الرجال هؤالء مع تتحاور أن ستقرر

بذلك.»
كنت إذا أنه أعلم […] تعسفية االحتجاز حاالت كل رأيي، «يف بروتون: ويضيف
شخص— أي بارد بدم ألقتل هدوء فرصة أي فسأنتهز أيام، عدة منذ ومحتجًزا مجنونًا
خاصة منفصلة غرفة عىل بالحصول سأفوز األقل، عىل الطبيب. وخاصة يدي بني يقع
بيري ويشبه غضبًا. العقلية األمراض أطباء استشاط بالهياج.» املصابني املرىض مثل بي
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«نحن بروتون: ويجيب بالهوس.» مصابني أناس «اعرتافات ب الرسيايل األدب جانيه
لبعض املتنامي االستغالل ورَفَض يحتمل؛ ال عما الرتفع َقرََّر من أول لكوننا نرشف
(الطب األطباء» إىل منهم للسجانني أقرب نراهم األشخاص هؤالء لسلطتهم، األشخاص
بروتون كتب نفسها، العقلية األمراض يخصمصحة وفيما الرسيالية). مواجهة يف العقيل
سوى ليس أنه من للتأكد العقلية لألمراض مصحة لدخول داٍع هناك «ليس «نادجا»: يف
أنطوان كتب جانبه، ومن للسارقني.» مصانع هي اإلصالحيات أن كما للمجانني، مصنع
رفض رجل سوى ليس املجنون «ألن الرسيالية: املجموعة إىل لفرتة انضم الذي — أرتو
١٩٢٨ عام يف تحتمل.» ال بحقائق البوح من يمنعه أن وأراد بل إليه، يستمع أن املجتمُع
الكتشاف الخمسني بالعام بحماس الرسياليون احتفل — «نادجا» رواية ظهور عام —
ليست «فالهسترييا عرش.» التاسع القرن نهاية يف شعري اكتشاف «أكرب الهسترييا
(أراجون للتعبري» سامية وسيلة اعتبارها — األحوال بجميع — ويمكن طبية، ظاهرة

.(١٩٢٨ مارس من عرش الخامس — الرسيالية» «الثورة — وبروتون
موقًفا متخذين النفيس، بالتحليل واسًعا اهتماًما الرسياليون أظهر املقابل، ويف
يبتعد أن جذرية، بطريقة ثم بأدب، البداية يف يحاول كان الذي فرويد، تجاه مزدوًجا

باملستقبل.»4 وليس باملايض، يتنبأ الحلم لفرويد، «وفًقا عنهم.

األدب ومجانني األمراضالنفسية» «فن

يكن فلم عقيل. كمرض عزلته من يخرج أن من بد ال الجنون وكأن العرص هذا يف بدا
يصبح أن ذلك لتحقيق يتطلب األمر كان أيًضا. صغريًا مكانًا الفن له يفسح أن إال ينقص
–١٨٨٦) برينزهورن هانز — بهايدلربج الجامعي باملستشفى األملاني النفيس الطبيب
العقيل االعتالل ومرىض طويل، زمن منذ الفن. لحركة ذاته الوقت يف مؤرًخا — (١٩٣٣
لهذا ١٩٢١ إىل ١٩١٩ من الفرتة يف بانجذاب شعر برينزهورن أن إال ويلونون، يرسمون
ونرشها املرضية»، النفسية الحالة عن «تعبري آالف خمسة من يقرب ما وجمع املوضوع،
أوائل إحدى تلك كانت الجنون).5 (تعبريات أسماه بالرسومات ميلء عمل يف ١٩٢٢ عام
النفيس، والطب الفن بني الحدود الستكشاف — بالفعل األوىل تكن لم إن — املحاوالت
املفتوح املعرض يف برينزهورن مجموعة ُعِرَضت ولقد اإلبداعي. والتعبري الجنون وبني
يسمى مما النقيض عىل املنحط، الفن عىل كدليل النازيني يد عىل ١٩٣٧ عام بميونخ
األمر لهذا الفنانني من الكثري َس تحمَّ الخالدة.» القيمة ذا األملاني الفن «أي «الفن»؛
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إىل بالنسبة الرسياليني. باقي مىض طريقهم وعىل إرنست، وماكس كييل بول أيًضا:
تلك كانت حقيقية. أعمال رسوماتهم عىل يطلق أن يمكن كان املحتجزين، املرىض بعض
بالقرب العقلية لألمراض والدو بمصحة ١٨٩٥ عام منذ املحتجز ولفي، أدولف حالة هي
تدريب، أي يتلقى أن دون ١٨٩٩ منذ الرسم هذا وامُلزارع املاعز راعي بدأ برين. من
ألف وعرشين خمسة من مكونًا إرثًا تارًكا ،١٩٣٠ عام املصحة يف موته حتى يرسم وظل
وستمائة بألف مصحوبة أدولف)، القديس حياة (سرية وهمية ذاتية سرية هي صفحة
الجميلة الفنون ملتحف فخر مصدر اآلن تعد صورة، وخمسمائة وألف ملونة رسمة
بالتعريف قام الذي هو — مورجنتهالر والرت الطبيب — النفيس طبيبه كان ببرين.

.١٩٢١ عام ألعماله
«تصويًرا ديبوفيه جان فيه رأى برينزهورن، ملجموعة الرائد بالعمل تأثره فرط ومن
يوجد (فال النفيس الفن مصطلح رفض ولكنه البرش.» أعماق يف يدور ملا ومباًرشا فوريٍّا
وأنشأ الركبة)، آالم أو الهضم خاصبمرىضعرس فن يوجد ال كما النفسية، لألمراض فن
وهو األنجلوساكسونيون). يسميه كما الخارجي (الفن الخام» «الفن مصطلح ١٩٤٥ عام
بالنسبة فهو للمجتمع)، وفًقا يتغريان (اللذين األويل الفن أو الساذج الفن عن يختلف
وال الفن»، يف «االحرتافية عن تماًما بعيدة فنية»، ثقافة عن «كاملة تعبريات ديبوفيه إىل
يوجد وإنما للجنون، فن يوجد ال قوله، حد فعىل العقيل. مرىضاالعتالل عىل تقترصفقط
األمر، بهذا تنخدعوا «ال آخر: أمر فهذا الفنان، لدى الجنون عن أما الفن. يف مجانني
ولقد كوكتو). (جان بجديد» الفنان أتى ملا وإال مختلف، يشء املجال هذا يف فاملجنون
منفردة ابتكارات إليها مضيًفا وسويرسا، فرنسا مصحات زار أن بعد — ديبوفيه ن كوَّ
(مجموعة لوزان يف حاليٍّا توجد اإلبداعات، من العالم مستوى عىل متفردة مجموعة —

الخام). الفن
تحت وظل ليختفي، بالرسم النفيس التعبري يكن لم الفن، يف استثماره عن وبعيًدا
لفك وسيلة أو مريضه مع للتواصل رابطة فيه يجد ربما الذي النفيس، الطبيب أعني
نُظِّم النفيس، للطب األول العاملي املؤتمر انعقاد أثناء ،١٩٥٠ عام يف هذيانه. شفرة
يقل ال ما بمشاركة آن سانت بمصحة هو) كما املصطلح (ظل النفيس» «للفن معرض

العارضني». من «مريًضا وخمسني ثالثمائة عن
يف ظهر قد وكان — األيام هذه طفرة يشهد الذي — بالفن العالج عن يختلف األمر
فالعالج العرشين. القرن من الثاني النصف يف النفسية األمراض لعالج املصحات بعض
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املوسيقى إليها يضاف كان ما وأحيانًا الفنون، طريق النفيسعن للعالج وسيلة هو بالفن
طرق حول انقسمت مثلما — الطريقة هذه حول اآلراء وانقسمت واملرسح. والرقص
اعتبارها يمكن معتدلة. النتائج وكانت — قديمة طرق من مطورة أو جديدة أخرى
لها يكون العقلية األمراض من عائلة فكل التشخيصات، بعض لتحديد طريقة أيًضا
عام آن سانت معرض بعد — فوملا روبرت نرش ،١٩٥٦ عام يف الخاص. «أسلوبها»
لتوثيق الدويل املركز أنشأ ،١٩٦٣ عام ويف اللوحات. لهذه حقيقيٍّا فهرًسا — ١٩٥٠
الدولية الجمعية إنشاء إثر عىل التعبري. طرق دراسة مركز الحًقا أصبح الذي الفنون،
عام االسم نفس تحمل فرنسية جمعية أُنِشئت ،١٩٥٩ عام التعبريية النفسية لألمراض
بدراسة املهتمني املتخصصني مختلف بني عالقات «تكوين إىل الجمعيتان وتهدف .١٩٦٤
وعلم االجتماع وعلم النفيس الطب يف األبحاث وبني والفن واإلبداع التعبري بني العالقة
أصبحت (واليوم العالم.» مستوى عىل تطوًرا تشهد حاليٍّا التي النفيس والتحليل النفس
العالج وطرق التعبريية النفسية لألمراض الفرنسية «الجمعية تسمى: الجمعية هذه

بالفن».)
طريق عن الخام الفن مع حدث كما األدب، مجال من االقرتاب عىل بالفعل أنجرؤ
بالفييه6 أندريه املعالج يفضل األدب؟ بمجنون املقصود ما ولكن األدب؟ مجانني فكرة
غرباء». أو «شواذ يسميهم أن — منهم آالف ثالثة عن يزيد ما ١٩٨٢ أحىصعام الذي —
أيًضا هؤالء ويدخل بالكتابة». «املهووسني عن العقلية األمراض أطباء بعض ويتحدث
يؤسسون الهوتيون مجانني «يوجد بالفييه: ويعدد األدبي. التوافق نطاق يف املرة هذه
— الرياضيات يف خاصة — علماء مجانني ويوجد الكون، نشأة عن تتحدث ديانات
األدباء املجانني ويوجد عام، بشكل واللغويات اللغات تاريخ يف بارعون مجانني ويوجد
السياسة.» ومجانني البرشية، ومنقذو واملصلحون االجتماع علماء واملجانني الكلمة بمعنى
األدب، مجال يف األطوار غرباء عليه يطلق ما بدراسة اهتم قد نودييه7 شارل كان
جنون من نودييه يجعل ،(١٨٣٢) الساحرة» «فتات روايته ويف لعرصهم. السابقون
جوستاف الراية استلم بعده، ومن والواقع. الحلم بني للجمع وسيلة األطوار» «غرباء
عن االثنان ويحدثنا .١٨٨٠ عام جونيور8 فيلومنست املستعار االسم تحت — برونيه
تيم دي نوف تري من ببريبيجييه املعروف — بريبيجييه أليكسيس بينهم من كثريين،
أعالم من الَعَلُم هذا نرش ولقد االضطهاد. بهالوس املصاب — الجديدة) الزعرت (أرض
كل «العفاريت: نقود من له تبقى بما الخاصة نفقته عىل ١٨٢١ عام األدب مجانني
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األمراض أطباء جعل ما ولكن مملة، القصة كانت اآلخر». العالم من ليسوا الشياطني
االضطهاد وأفكار املزمن الهذيان بني العالقة كانت بها، يشغفون الوقت ذلك يف العقلية
عمل هو إنما العالم يف رشور من يحدث ما (كل وحيد موضوع حول تدور التي
والذي — بينيل أما برضاوة). مقاومتهم يف بريبيجييه رشع الذين األرشار الشياطني
اعتربه بأن األمر انتهى فقد — الحمامات عالج له ووصف ١٨١٦ عام بريبيجييه له أُرسل
يف حبسهم أو اإلبر، بواسطة منهم التخلص ينوي الذين معذبيه مصاف يف بريبيجييه
الجنون، ناحية تميل الكفة أن هنا ونرى داخلها. يف من إىل إشارة وعليها مغلقة زجاجات
عن بعضهم فيتحدث األدب. ناحية عادة تميل األدب، مجانني معظم إىل بالنسبة ولكن
عام البرشي». النوع داخل للجنس الجربية «األسباب عن وآخرون الجحيم، وجود عدم
عميل نظري تاريخي «بحث يسمى عجيبًا شيئًا — كامارازا» «ماركيز — كتب ،١٩٢٥
العجلة ذات العربة عن ورائع فني سياحي أكروباتي ريايض شعري فقهي فلسفي
األحوال، جميع يف يكتبون. بما تام اقتناع عىل املؤلفون هؤالء يكون وبالطبع الواحدة».
يحرتم الذي األدب فمجنون قليلة. بأعداد ولكن النسخ هذه يشرتون الكتب هواة كان

أحد. له يَقرأ لم مؤلف هو ذاته،
مجانني بدراسة — الرسياليني عن انفصاله بعد — كونو ريموند ولع كان ولقد
مجنوُن لكونو، ووفًقا .(١٩٣٨) شديًدا ليمون»؛ «أطفال رواية يف جسدهم الذين األدب،
عن للكلمة) السيئ املعنى أقصد (ال هذيانه يختلف منشورة، كتب له «مؤلٌِّف هو األدب
مجنون ليس فهو أتباع له كان من كل […] فيه يعيش الذي املجتمع ينرشه الذي ذلك
أدب مجنون لقب إعطاء — الحًقا أيًضا بالفييه سريفض كما — كونو ويرفض أدب.»

أشكالهم». «بكل للمتصوفني
والتفكري السليمة السياسة فيه يسود عالم يف والعرشين، الحادي القرن مطلع «يف
واكتشافات ألبحاث الدويل «املعهد يسمى وغريب طريف معهد إنشاء أُتم املوحد»،
الذي — املعهد وينوي وغريهم.» واملعزولني، واملختلفني األطوار وغرباء األدب مجانني
ما استكمال — ٢٠٠٨ يونيو يف منها األول العدد وصدر املعهد» «دراسات مجلة أنشأ
ليس الجنون فلننتبه: ولكن حيٍّا. يزال ال األدب مجانني يف االعتقاد إن أي السابقون. بدأه

للعبقرية. ضمانًا
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النفيساملعارص الطب وميالد العقيل الطب نهاية

تساوره الذي العقلية األمراض بطبيب النفيس الطبيب نشبه قد الدعابة، سبيل عىل
طبيَب حابسني طويًال ظلوا النفسيني األطباء من الكثري أن نجد وبالفعل، الشكوك.
كبري يقول اآلخرين»، العقلية األمراض «أطباء عن حديثه يف داخلهم. العقلية األمراض
«لم النفيس: للطب الجديدة العصور عن الليل» نهاية إىل «رحلة رواية يف باريتون األطباء
أكثر أنها بحجة الهذيان موجة تكن لم […] كالعميل مجنونًا يصبح أن منا أحد يحاول
[…] الخارج من يأتينا يشء كل مثل فاضحة موجة من لها يا بعد، ظهرت قد انتشاًرا
ركام حولهم كذلك؟! أليس بالكامل! عليك وأطغى عقلك! وأفتح داخلك! أنقب وكأني
من وتقطر ترشح التي املختلطة الهذيان أعراض من ومزيج العضوية البقايا من مقزز
وأفظاًظا لزجني كلنا ونكون الذهن، يف يتبقى ما كل ومن بها أيدينا تمتلئ اتجاه. كل

ومقززين.» ومحتقرين
يف مانيان يد عىل مزدهًرا يزال ال العقيل الطب كان العرشين، القرن مطلع يف
العلم يف اإليمان تراجع األوىل، العاملية الحرب اندالع وقبل أملانيا. يف وكرابلني فرنسا
— الضخمة التصنيفية الكيانات موجة وشهدت واالرتياب. التشكك محله ليحل اإليجابي
الحاالت جميع تحته تندرج جامًعا سهًال تشخيًصا وأصبحت تراجًعا، — االنحطاط مثل
طويًال النفيس» و«الطب العقيل» «الطب املصطلحان تعايش درجة أي إىل رأينا املحرجة.
عرشينيات منذ ولكن بالنظريات). النفيس الطب بينما باملشفى، يختص العقيل (فالطب
العقيل الطب تالىش بينما نفسه، يفرض كمفهوم النفيس الطب بدأ العرشين، القرن
حتى مستخدًما «املجنون» لفظ استخدام ظل املقابل، يف كمصطلح. األقل عىل أو كمفهوم
«مريض كلمة استخدام التاريخ، ذلك قبل البعض، تفضيل من الرغم عىل ،١٩٢٥ عام
النفيس» «املشفى لصالح مكانه عن بصعوبة فتخىل املجانني»، «مصحة لفظ أما عقيل».

مستخدًما. العقلية» األمراض «مصحة لفظ ظل وإن ،١٩٣٧ عام رسميٍّا
ُفرضت التي العزلة «كرس إىل تهدف والتي «الدماغ»، مجلة تأسست ،١٩٠٦ عام يف
— ببساطة الطب نقول لئال النفس— وعلم األعصاب علم وكان املرضالعقيل.» عىل مؤقتًا
التي — االنحطاط فكرة عكس وعىل مشفاهم. من للخروج العقلية األمراض ألطباء دعوة
أخرى) (واحدة جديدة نظرية وجدت مَريض— هو وما طبيعي هو ما بني فجوة خلقت
هناك وأصبحت الفجوة.9 هذه سد إىل العكس عىل سعت التي التكوينات نظرية وهي
املستوى عىل االختالف يعد فلم واملرضية، الطبيعية النفسية اآلليات تجمع واحدة هوية
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(١٨٦٢–١٩٢١) دوبريه إرنست قدم ،١٩١٩ عام يف الكمي. املستوى عىل وإنما النوعي
واالنفعال، التخيل مثل طبيعية وظائف من املشتقة املرضية التكوينات لهذه تفسريًا
العقلية «األمراض أن: ١٩١٩ عام واستنتج وسببها». القوية العقلية اإلصابة «عمل وهي
تقول التي — للكل الجاذبة النظرية تلك برزت جديد ومن الشخصية.» يف أمراض هي
من لكلٍّ العقيل االنحطاط لنظرية إحياءٍ إلعادة — بالوراثة تنقل معينة ميول بوجود

ومانيان. موريل
تيار بها وافتتح ثراءً، أكثر مستقبل (١٨٥٨–١٩١٧) دوركايم إيميل ألعمال كان
الخارجة والشعور والتفكري الترصف (طرق االجتماعية الوقائع فخصوصية االجتماع. علم
إىل الجماعية» النفسية «للحياة عليه) نفسها تفرض قهرية قدرة تمتلك والتي الفرد عن
حالة تعد التي العقلية األمراض مجال يف أيًضا تطبيقهما يمكن «التفاعل»، مفهوم جانب

املحيط. املجتمع مع رصاع
اقرتاًحا كانت أنها رأينا فقد العقيل، املرض عالج يف الظواهرية الطريقة عن أما
يوجني كان للمرىض). املعنوية للحاالت (دراسة ١٩١٣ عام منذ ياسربز كارل من
وإىل الحربني. بني ما فرتة خالل فرنسا إىل أخريًا التيار هذا أدخل الذي هو مينكويسكي
و١٩٥١) ١٩٢٧) قرن ربع يفصلهما مرتني طبعه أعيد الذي — «الفصام» كتابه جانب
فيه شدد ونفسية»، ظواهرية دراسة امَلعيش، «الزمن ١٩٣٣ عام مينكويسكي نرش —
مينكويسكي يضع الظواهرية، بطريقته املريض. إزاء التعامل وطريقة العالقة شكل عىل
نفسها االلتقاء لحظة يف مؤقت توقف حالة يف املعرفة — وبرجسون هورسيل تلميذ —
بنظرة معه التعامل «يجري كشخص جديًدا وضًعا اآلن من اتخذ الذي املريض، بكالم
يشمل ال النفيس»، الطب تاريخ يف األوىل للمرة «وربما تاريخه.»10 عمق ظل ويف كلية
اإلشارة بالتايل متضمنًا تجاهه، موقَفنا وإنما املريضفحسب، «أعراض الفصام مصطلح
معالجني أو معالجني، نفسيني أطباء بصفتنا إزاءه نتبعه أن يجب الذي السلوك إىل

يشء.»11 كل قبل نفسيني
كونستانتني أوضح ،١٩٢٠ عام يف جديدة. إضافة األعصاب علم تيار استقبل
— رومانية أصول من النمساوي األعصاب عاِلم — (١٨٧٦–١٩٣١) إيكونومو فون
التي بالخمول املعروفة املخية للعدوى املعدية الطبيعة كريشيه؛ رينيه جان مع بالتزامن
الغيبوبة، مرىض املرىض: من نوعان ويربز اإلسبانية». «األنفلونزا مع أوروبا اجتاحت
السلوك. اضطرابات عليهم وتبدو وهذيان هياج حالة من — العكس عىل — يعانون ومن
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،١٩٢٨ عام يف نتائجه إيكونومو فون عرض النوعني، أمخاخ وبدراسة الكثريون. يموت
(الهيبوثاالمس) املهاد تحت من الخلفي الجزء يف مصابًا يكون الثاني القسم أن موضًحا
هذا يكن لم الدقة، من وملزيد النعاس. مراكز يدمر الذي الدماغ التهاب فريوس نتيجة
الباطني التكوين عقيدة يف جديدة ثغرة فتح بل العام، الشلل لنموذج معزًزا االكتشاف

للذهان.

النفيس النفيسوالطب التحليل

الكتاب هذا يف حديثنا أن ونؤكد النفيس. الطب تطوير يف األهم الدور النفيس للتحليل كان
النفيس الطب عىل تأثريه مدى دراسة وإنما النفيس، التحليل تاريخ لدراسة يهدف ال

الهسترييا. عن حديثنا أثناء رأينا كما منه انبثق الذي
العاملية الحرب اندالع وبعد قبل بزيورخ بريجولزي يف بلولري إىل سنعود ولذلك،
وملتقى األوروبي النفيس الطب يف نشاًطا األكثر املركز هي بريجولزي كانت األوىل.
اعرتفوا الذين اإلكلينيكيني النفسيني األطباء أوائل من بلولري وكان والغد. األمس أطباء
املبكر، «الخبل إسهاماته أعظم مقدمِة يف — وكتب بالفعل. أولهم يكن لم إن بفرويد،
ذكرناه ما — (١٩١١) بآشافنربج النفيس» الطب يف «بحث يف الفصام» مجموعات أو
عىل فرويد أفكار تطبيق إال ليس النفسية األمراض مفاهيم يف والتوسع «التقدم قبًال:
أسسها والتي النفيس، التحليل يف مجلة ألول ًقا منسِّ ما لفرتة بلولري كان املبكر.» الخبل
ولكنه النفيس). والتحليل النفسية األمراض مجال يف البحوث (مجلة ١٩٠٨ عام فرويد
الفتور من نوًعا بفرويد عالقته وشهدت بل النفيس، التحليل حركة يف كليٍّا ينغمس لم
محتوى حول تحليله يف فرويد مصطلحات يستخدم بلولري يعد ولم .١٩١٠ عام منذ
تعبري نرجيس، نكوص ترميز، تكثيف، «تحرك، النفس-حركية: واالضطرابات الهذيان
نظام «يمثل (تريا).12 املتوحد والتفكري الحلم تفكري بني التشابه عىل مؤكًدا الالوعي»،
واالستسالم التشاؤم مع وأيًضا لألمراض، الجامدة التصنيفية األطر مع القطيعة بلولري
والرغبات. املخاوف تحركه ككائن وضعه للمريض يعيد فهو كرابلني. لنظام املميزين
منتصف يف بلولري يأتي وفرويد، كرابلني بني […] مجنونًا غريبًا، كائنًا املريض يعد فلم

املعارص.»13 النفيس الطب
(١٨٧٧–١٩٢٥) أبراهام كارل — بلولري تالميذ اكتشف بريجولزي، يف وأيًضا
بريل أردن أبراهام واألمريكي (١٨٨١–١٩٦٦) بينسفاجنر لودفيج والسويرسي
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النفيس، التحليل — (١٨٧٥–١٩٦١) يونج جوستاف كارل وخاصة (١٨٧٤–١٩٤٨)
لألستاذ الرسمي «املمثل — تعبريه حد عىل — بريل وأصبح نرشه. عىل حينها من وعكفوا
كتب: حياته، نهاية وقرب ألعماله. (تقريبًا) واملرتجم األمريكية املتحدة الواليات يف فرويد»
منفصًال شيئًا اعتباره يمكن أنه أبًدا أتصور لم مرة، ألول النفيس التحليل عرفت «عندما
مركز خالل من تماًما عني الغريب الجديد العالم هذا دخلت ألني وذلك النفيس؛ الطب عن
لهذا تجسيًدا (١٨٧٣–١٩٣٣) فريينزي ساندور امَلَجري ويعد بزيورخ.»14 النفيس الطب
عام يف النفيس. التحليل طريقة سيعتمدون الذين النفسيني األطباء شباب من الجيل
«جمعية أول تأسست قد (كانت الدولية النفيس التحليل لجمعية رئيًسا هو أصبح ،١٩١٨

.(١٩١٠ عام النفيس» للتحليل
ما رسعان ولكنهم كثريين، فرويد بأفكار تأثروا الذين النفسيون األطباء كان
ألفريد حالة هي تلك كانت النفسية. املذاهب يف االختالفات يقبل ال لكونه عنه انفصلوا
١٩١٠ عام يف ترأس ثم ،١٩٠٢ عام فرويد عىل تعرف الذي (١٨٧٠–١٩٣٣) آدلر
بيانه آدلر قدم عندما ١٩١١ عام القطيعة وحدثت النفيس. للتحليل فيينا جمعية
الكبت دور من بيانه يف وقلل العصاب». يف محورية كمسألة الذكوري «االحتجاج حول
أوديب عقدة يختزل به وإذ بالنقص. الشعور دور من معليًا للعصاب، الجنسية واألصول
ذكوري بكلمة واملقصود الذكوري»، «االحتجاج مفهوم أوسع»: نفسية «حركة يف املقدسة
وفًقا عمل كل تفسري «عن فرويد نظرية أيًضا بلولري ورفض الجنيس. سياقها ليس
ولكن فرويد، أفكار عن بينسفاجنر ابتعد جانبه، ومن الباطن.» العقل يف جنسية لدوافع
الظواهرية بالنظريات أكرب اهتماًما أبدى للفلسفة، لدراسته فنظًرا رصيحة. قطيعة دون
التحليل إسهامات من االستفادة طريق عن استنتاجات بلوغ محاوًال وهايدجر، لهورسيل
عالجية طريقة إىل وتوصل الظواهر، علم من بالتحديد أفكاره مستلهًما ولكن النفيس.
بينسفاجنر يعمل النظري، كتابه يف الوجودي». «التحليل الثالثينيات: مطلع يف جديدة

عقليٍّا. للمريض الداخلية التجربة عالم وفهم تركيب إعادة عىل
فرويد، عهد ويل قبًال يعد كان الذي ليونج، التي تلك هي الكربى القطيعة كانت
«علم الخاصة نظريته وضع ثم .١٩١٣ عام منذ تماًما عنه انفصل ما رسعان ولكنه
كتابه يف واضطراباتها). العميقة الروح (علم األعماق» نفس «علم أو التحلييل» النفس
إكماله عن يكفَّ لم والذي — ١٩٢١ بتاريخ صدر الذي النفسية» «األنماط الضخم
اتخذته الذي املطلق» الطابع «إسقاط إىل يهدف كان — وهائل ضخم عمل يف وإثرائه
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يؤمن الفردي»، «الالوعي جانب فإىل آدلر. نظريات وأيًضا املتناقضة، فرويد نظريات
السنني، آالف عرب البرشية الخربات تراكم نتاج يكون جمعي» «الوعي بوجود يونج
«األنيما» بينها ومن الحضارات، جميع أساطري يف توجد كربى بنماذج عنه يُعرب والذي
كل يف املوجود الذكري املبدأ (وهو و«األنيموس» رجل)، كل يف يوجد أنثوي مبدأ (وهو
يونج طريقة وتعمل الفردي. الالوعي عن تعرب خيالية صورة وهو و«الظل» امرأة)،
فرويد طريقة من توجيهية أكثر وهي — يشء) كل قبل بهذا تتميز (والتي العالجية
وبرفض األحالم تحليل باستخدام بجذوره نشط نحو عىل املريض ربط إعادة عىل —
يف للطفولة الحاسم بالدور يونج يعرتف ال فرويد، عكس وعىل للنقل. اإليجابي الدور
مع الشخص لتعامل «وفًقا تتحدد والتي النضوج، سن يف نفسية باضطرابات اإلصابة
التحليل يمارس من عىل يونج اقرتح املنهجية، يف جمود أي ورافًضا الخارجي».15 العالم
سرتته جانبًا يرتك أن البرشية»، النفس عىل التعرف يريد شخص «أي عىل أو النفيس،
بقلبه العالم أنحاء شتى يف هًدى غري عىل ذاته) هو فعل (كما يتجول و«أن وكتبه

البرشي.»
«عائلة» ب تسميته يمكن ما داخل شك) بال (العميقة الخالفات من الكثري هناك كانت
األطباء لدى فرويد أفكار القته الذي املتحفظ االستقبال عن ماذا ولكن النفسيني. املحللني
هذا يريد «ماذا اشتكى: من أول فرويد كان فرنسا؟ يف خاصة «األساسيني» النفسيني
الكثري منا كل يكبت ألم مكبوت. هو ما كل الوعي سطح إىل يعيد أن […] النفيس؟ املحلل
نفوس يف يثري النفيس التحليل كان الالوعي؟ يف بصعوبة بها نحتفظ التي األشياء من
املعارضة شك بال تأتي هنا ومن املرىض. لدى التي نفسها املقاومة عنه يسمع من كل

بإثارتها.»16 علمنا يتميز التي والغريزية القوية
لفرويد. رفضه العالم مستوى وعىل بأكمله النفسيني األطباء مجتمع أبدى الواقع، يف
املعادين من وغريهم وآشافنربج جوريج فون وفاجنر كرابلني هناك كان فرنسا، وخارج
«السم عن حديث هناك كان عام. شبه العداء كان فرنسا، يف مختلفة. بدرجات ألفكاره
اللياقة» عن خارج وبأسلوب السفالة من بكثري العميقة دراساته «تأتي الفرويدي».
ذي «االنحالل ب النفيس التحليل — نفيس طبيب — بلونديل شارل ويصف (تريا).
الجنسية بالفكرة الهاجس هذا إليها يؤدي قد التي «بالسخافات ويندد العلمي»، الطابع
هينسار آنجيلو هو فرنسا إىل فرويد أعمال يُدخل فرنيس نفيس طبيب أول كان املسبقة.»
ثم النفيس. التحليل لحركة فائدة تؤِت لم تماًما نقدية بطريقة ولكن ،(١٨٨٦–١٩٦٩)
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األحالم» و«علم (١٩٢٢) النفيس» التحليل يف «مقدمة لكتاب املتأخرة الرتجمات توالت
آن، بسانت (١٨٩٤–١٩٦٢) الفورج رينيه حول صغرية مجموعة وتكونت .(١٩٢٦)
واحًدا مينكويسكي (كان النفيس» الطب تطور «مجموعة ١٩٢٥ عام أصبحت والتي
سوكولنيكا أوجوني مثل أطباء، غري آخرون بمينكويسكي يحيط كان وهناك منهم).
وماري فرنسا، يف النفيس التحليل لحركة املحرك هي كانت التي (١٨٨٤–١٩٣٤)
فرويد». «قال لقب عليها أُطلق وقد «األمرية»، ب املسماة — (١٨٨٢–١٩٦٢) بونابرت
تأسست ،١٩٢٦ عام ويف نفسه. فرويد يد عىل للتحليل خضعتا قد االثنتان هما كانتا

.١٩٣٠ عام حتى يرأسها الفورج وظل بباريس، النفيس التحليل جمعية
معظمهم نقول ال لكي — الفرنسيني النفسيني األطباء من العديد يمنع لم هذا أن إال
والطب الطب «مجلة ١٩٢٩ عام يف تنرش ألم األفكار. لهذه مقاومتهم استكمال من —
بعنوان مرسحية مناقشة أي دون — النفيس الطب يف مجلة وأشهر أقدم — النفيس»
النفيس؟17 التحليل حركة ضد منظم هجوم وهي فرويد»، مذهب حول عائيل «حوار
«إنما النفيس التحليل إن وقيل: مخادع. بأنه بل أخطأ، بأنه فقط ليس فيها، فرويد واتُّهم

أوهام.» محض إال هو ما النفيس الطب وإن بحتة، مزحة هو
— كان املؤامرة. هذه ظل يف خاصة مكانة (١٨٩٠–١٩٤٠) بيشون إلدوارد كان
النفيس، التحليل ألفكار مؤيًدا — جانييه وصهر الفرنسية الحركة بمنظمة عضو وهو
بباريس. النفيس التحليل تطور مؤسيسجمعية أحد كان شخصيٍّا. فرويد ضد كان ولكنه
وراء الجنيس بالدافع القائلة األفكار من فقط ليس النفيس، التحليل يخلِّص أن وأراد
حاول عندما الكلمة هذه أفلتت اليهودي. بل األملاني، التأثري من أيًضا وإنما فعل، أي
بفيينا، القديم خصمه يلتقي أن — أعوام ببضعة الثانية العاملية الحرب قبل — صهره
بني ما «إن بيشون: كتب إي، هنري إىل خطاب ويف الباب. أمام من مقابلته رفض ولكنه
[…] االندماج من أفكارهما منع ولكنه سخيف، شخيص تفاهم سوء هو إنما الرجلني
يقول فتضايق!» الفرنسية، الطريقة عىل املناقشات طريقة يفهم […] فرويد يكن لم
وهما خاصة الحركة، هذه أن أعتقد «ال فرويد: رفضه الذي اللقاء إىل متطرًقا بيشون،
ما، وبطريقة التشيكي.»18 اليهودي سيجموند طرف من الئقة كانت حياتهما، نهاية يف

لعرصه. ممثًال بيشون يعد
هو النفيس، الطب وليس النفيس، الطبيب «إن قال: عندما مخطئًا فرويد يكن لم
األنسجة كعلم النفيس، الطب إىل بالنسبة النفيس فالتحليل النفيس. التحليل يعارض من
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تدرس فواحدة الترشيح؛ لعلم العضوية) األنسجة بدراسة يهتم الترشيح علم من (جزء
نفسها. األعضاء منها تتكون التي والخاليا األنسجَة واألخرى لألعضاء، الخارجية األشكال
تكمل الواحدة ألن الدراستني؛ هاتني بني التعارض من نوع أي وجود تصور يمكن وال

األخرى.»19
سعيًا ينقصه؛ الذي النفيس األساس النفيس الطب «يعطي النفيس فالتحليل إذن،
مفهوًما.»20 النفيس والخلل البدني الخلل بني اللقاء تجعل مشرتكة أرض اكتشاف وراء
محايًدا، علميٍّا بحثًا ليس النفيس «فالتحليل عالجي: فعل من أكثر ليست ذاتها حد يف فهي

تعديله.»21 إىل وإنما يشء أي إلثبات تسعى ال جوهرها يف فهي ، عالجيٌّ فعٌل وإنما
التحليل عمل مجال «إن فرويد: فيكتب حدودها. لها العالجية الطريقة هذه أن إال
والخوف النقل عصاب يف التحلييل العالج ويوصف نفسه. املرض بشكل محدود النفيس
أحيانًا يظهر الذي الشخصية خلل يف وأيًضا الوسوايس، والعصاب والهسترييا املريض
بتطبيق ينصح ال إلخ، … والذهانية النرجسية الحاالت يف بينما اإلصابات. هذه من بدًال
تلك باستبعاد محقق فشل تجنب تماًما املنطقي من يكون ثم ومن النفيس. التحليل
بتشخيصاتنا نقوم أن يمكن ال «عادة أنه فرويد يضيف التحفظ هذا وإىل الحاالت.»22
ال طريقة يمتلك كان الذي اسكتلندا ملك وهو مثًال، فرويد ويسوق التحليل.» بعد إال
ذلك: بعد ويتذوقه املغيل، املاء يف فيها املشتبه يغرق فكان الساحرات. ملعرفة تخطئ
يف كذلك األمر «إن فرويد: ويقول منهن!» تكن لم «ال، أو ساحرة!» بالفعل كانت «نعم،
املريض، وينتقم […] نرى أن دون نشخص فنحن […] يُحَرق. من نحن ولكننا حالتنا،
— أحيانًا نفسيٍّا طبيبًا نفسه يتخيل عندما أو للفشل، الطويلة قائمتنا من يزيد عندما

النفيس.» التحليل يف كتبًا يؤلف ويميض — العظمة بجنون مصابًا كان لو خاصة
«الطب أن أو رسيًعا، تجاوزه تم الصارم التحديد هذا أن بريشريي23 بول وأشار
للمهام الحكيم التقسيم رافًضا النفيس، اإلطار الحقيقة يف تجاوز التحلييل اإلكلينيكي
الطب يُسائل كيان ظهر الحربني»، بني ما فرتة «ويف فرويد. يقرتحه الذي واالختصاصات
كان للعالج. كأداة التحلييل» النفيس «الطب استخدام شاع الفرتة هذه وخالل النفيس.»24
(١٨٩١–١٩٦٤) ألكسندر فرانز كتب الديناميكي». النفيس «للطب انتصار بمنزلة هذا
األمريكية، املتحدة الواليات إىل ١٩٣٠ عام منذ املهاجر النفيس املحلل ثم النفيس الطبيب
الطب تقدم «وضع قائًال: النفيس، للتحليل معهًدا ١٩٣٢ عام شيكاجو يف أسس حيث
التحليل أصبح عالجية، طريقة وبصفته النفيس. لطب لعزلة نهاية الديناميكي النفيس
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عام يف ولكن طبية.» نفسية كطريقة يستخدمه الذي بالطب، لاللتقاء طريقه يف النفيس
التحليل لتحويل األمريكيني «ميل من واشتكى هذا، من أيٍّا يريد فرويد يكن لم ،١٩٣٩

النفيس.»25 للطب خادم إىل النفيس
يف خاصة ا شاقٍّ كان األمر أن من الرغم عىل أوروبا، مستوى عىل الحشد جرى
باملصحات يمرون الباريسيني النفسيني األطباء من الثاني الجيل كان ما «وعادة فرنسا.
لكلريامبو، تلميذًا وكان ،(١٩٠١–١٩٨١) الكان جاك وهو أشهرهم ونذكر النفسية.»26
بالشخصية». وعالقته العظمة بجنون املصحوب الذهان «عن ١٩٣٢ عام رسالته وناقش
قط يتولَّ لم (ولكنه النفسية باملصحات األطباء هيئة يف قبوله جرى ،١٩٣٤ عام ويف
بيان بفضل عامني بعد هناك واشتهر بباريس. النفيس التحليل جمعية ويف املنصب) هذا
يحظى الكان يكن لم الثانية، العاملية الحرب وقبل املرآة». «مرحلة حول مارينباد يف ألقاه
اللوم له وجه قد الغضوب بيشون كان وإن بعد، فيما بها حظي التي بالشهرة بعُد

الدهشة.» إثارة إىل إال — يبدو ما عىل — تهدف ال التي ألفاظه «غرابة بسبب
عاملية، حركة أصبح قد النفيس التحليل كان بلندن، ١٩٣٩ عام فرويد وفاة عند
الهجرة عىل وبودابست وبرلني فيينا مدارس رموز أجربوا النازيني ألن ذلك كان ربما
النفيس التحليل بني التعايش ظل ولكن … وشيكاجو ونيويورك وباريس لندن إىل
تتسم إكلينيكي طب تكوَّن «وبالتايل، واملنافسة. الخصومة طابع يحمل النفيس والطب
فرويد اقرتحه الذي الدبلومايس التقسيم من أكثر بالنزاع النفسية الطبية باملعرفة عالقته
أصبحت والتي والتنافس، التداخل عالقات أو األوىل الخطوة يف واالختصاصات للسلطات
(بي املتبادل» والتحسني التعاون من أكثر والبسيط التام واالستبدال الخصومة عىل تقوم
التحليل «تمكن — الثانية العاملية الحرب بعد — كيف نرى أن لنا ويبقى بريشريي).
الناس يستقبله تابًعا علًما ثم فقريًا، ثم جنونيٍّا، شيئًا البداية يف كان الذي — النفيس
أن من — […] الجامدة والطرق املمارسات تحريك عىل قادًرا قيًما حليًفا ثم برتدد،
املؤسسة هذه أسس وزعزعة بالتشكيك األمر ينتهي أن قبل قوي، كمنافس ذاته يفرض

بريشريي). (بي قريب» وقت حتى الحظوة ذات

الثانية العاملية الحرب خالل العقيل مرىضاالعتالل مصري

الطب بتاريخ يتعلق وفيما الثانية. العاملية الحرب بعد العرشين للقرن التأريخ يبدأ
قياس كنقطة الثانية العاملية الحرب اختيار األفضل من أليس بالفعل نتساءل النفيس،
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وإنما جديد لعرص بداية ليست باعتبارها الحرب، خالل العقيل االعتالل مرىض ملصري
املتخصصني. بني حتى وال الجنون، حول ضخم جدل اليوم يوجد فال لعرصمىض؟ نهاية
الذي الوقت يف الهش، االجتماعي املشهد وسط أهميته قلَّت عاديٍّا، أمًرا أصبح وكأنه
الدراسة). هذه نهاية يف األمر لهذا (وسنعود نفسه النفيس الطب أهمية معه تراجعت
بني الوفيات نسبة ارتفاع بقضية ولًعا لتبدي جديد من عادت املثقفة النخبة أن إال
فيضان وتواىل األملاني. االحتالل فرتة أثناء فرنسا يف املحتجزين العقيل االعتالل مرىض
فرنسا تطالب عريضة وظهرت بل واملواقف، والندوات والربامج واملقاالت املؤلفات من
ملرىض النهائي» «الحل ب ُعرف بما عقدين منذ يندد الجميع وكان أسفها، بإعالن
التطرق حاولوا الذين النادرين املؤرخني عن أما الحرب. أعوام خالل العقيل االعتالل
يجب ولكن فييش. لحكومة عمالء بأنهم اتهامهم تم ما فرسعان الخطرية، األطروحة لهذه
من كثري «يف ذاته. الوقت يف األمر شأن من نقلل لئال تضخمها؛ ومدى للكلمات االنتباه
وسنسعى (جيد). الرياح» أدراج هو يذهب الذي نفسه، اليشء محل الكلمة تحل األحيان
أن ينبغي سكينة، بكل إليه التطرق قبل ولكن املوضوع. هذا مثل عن اللثام إماطة إىل

النازي. الحكم وقت أملانيا يف العقيل االعتالل مرىض إبادة كانت كيف أوًال نعرض
يف مختلفة بدرجات مقبوًال النسل تحسني علم كان السلطة، إىل هتلر وصول عند
كان آخر (لفظ «الساللة» وحماية تحسني إىل يهدف وكان الغربي. العالم أنحاء شتى
أكثر هم َمن إنجاب تحفيز طريق عن إيجابي نحو عىل الوقت)، ذلك يف للغاية مقبوًال
كان بينهم ومن األْكفاء»، غري نمو «يعيق حيث «سلبية»؛ بطريقة أيًضا ولكن كفاءة،
هذه رواد من املتحدة الواليات كانت العقيل. االعتالل ومرىض عقليٍّا املتأخرون هناك
الديمقراطية املوانع أن إال لهم. اإلجباري التعقيم عمليات خالل من خاصة الحركة،
حظرت ولقد املمارسات. هذه من الحد يف دور لها كان العام الرأي وأيًضا والترشيعية
لتحسني مؤيد تيار وجود من الرغم عىل فرنسا، وكذلك اإلجراءات. هذه كل بريطانيا
الذي — ١٩١٢ عام الطب يف نوبل جائزة عىل الحائز — كاريل ألكسيس يتزعمه النسل
وبيولوجيٍّا وراثيٍّا «املوهوبة للكائنات يكون بموجبها لألطباء» «سلطة منح إىل يدعو كان
املجنون الحلم هو هذا كان نفسها.» العليا الخواص لها كائنات مع لالندماج رضورٌة
جانب وإىل الوقائية. املنطقة داخل «ليبينزبورن» برنامج مع نتائجه إىل بلوًغا واملؤسف،
«اإلنسان، كاريل نرش ،١٩٣٥ عام «السلبي». التحسني يوجد «اإليجابي»، التحسني هذا
قائمة تزال «ال .١٩٣٩ عام حتى نسخة ألف عرشين من أكثر باع والذي املجهول»، هذا
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تكاليف أصبحت ولقد واملجرمني. العاجزين من الهائلة بالجموع الخاصة املشكلة تلك
باهظة — اللصوصواملجانني من العامة لحماية — العقلية األمراض ومصحات السجون
كائنات عىل الحفاظ سبيل يف ساذًجا مجهوًدا املتحرضة الدول بذلت ولقد نعلم. كما
املجتمع يتعامل ال فلماذا الطبيعيني. تطور يعيقون الطبيعيني فغري وضارة، مفيدة غري
مزودة الرحيم للموت فمؤسسة […] اقتصادية؟ أكثر بطريقة واملجانني املجرمني مع
أَوليس وإنسانية. اقتصادية بطريقة معهم التعامل تتيح التي املالئمة الغازات بأنواع
وأمام […] إجرامية؟ أفعاًال ارتكبوا الذين املجانني مع نفسها الطريقة تطبيق املمكن من
العاطفية.» املسبقة واألحكام الفلسفية األنظمة جميع تختفي أن يجب الرضورة، هذه

تطبيق يف النازية أملانيا رشعت (فولكستود)، الساللة» «اختفاء هاجس وبسبب
حقيقية. صحية» «محاكم من بقرار مكثفة تعقيم بعمليات تبدأ بيولوجية طبية سياسة
ومائة العقل ضعاف من شخص ألف مائتي حوايل لقراراتها الخضوع عىل أُجرب ولقد
باإلضافة املصحات، داخل محتجزين بالرصع مريض أو عقليٍّا مريض ألف وخمسني
حركة ساهمت ولقد وراثية. ألسباب البرص وفاقدي الصم وأيًضا بل بدنيٍّا، املعاقني إىل
ملن املوجه واإلرهاب النسل تحسني لنظريات الحماس بني تجمع التي — الطبية النازية
«املوت إىل بلوًغا السياسات هذه من بعيد مًدى إىل الوصول يف — منصبه عىل اإلبقاء يريد
إىل تستند أنها سيما وال جديدة، الفكرة تكن لم املبارش.27 الطبي القتل إىل أي الرحيم»؛
مؤلَِّفا وكان تُحيا.» أن تستحق ال التي الحياة عىل القضاء يف «الحق ١٩٢٠ بتاريخ كتاب

نفيس. طبيب واآلخر قانوني أحدهما بارزين؛ جامعيَّني الكتاب
أملانيا يف حدثت ثورة أعظم «إن هتلر: أعلن الحزب، اجتماع أثناء ،١٩٣٧ عام يف
وحتى بل الشعب، وصحة النسل تحسني تستهدف التي املنظمة املبادرات تفعيل هي
مرىض أو عقليٍّا املتأخرين إبادة عن عالنية قط يتحدث لم أنه إال الجديد.» اإلنسان تكوين
عىل األمر، لهذا مستعدين والكنائس األطباء وال العام الرأي يكن ولم العقيل. االعتالل
تقلصت ،١٩٣٣ عام من ابتداء ولكن، بها. مرصًحا كان التعقيم عمليات أن من الرغم
حرج. وضع يف أصبحت ما ورسعان جذريٍّا، النفسية املصحات إىل املوجهة القروض
الشعب وشهد مرضاهم. رعاية عدم عىل واملمرضني األطباء لتشجيع يهدف هذا كان
وكان الصعبة. الحاالت ذوي من عقليٍّا معتلني مرىض تُظهر تسجيلية» «أفالم إذاعة
يف يحيون بكونهم مندًدا الحياة، قيد عىل بقائهم جدوى عدم يبني أن يريد النازي اإلعالم
كان ذاته، الوقت يف ويعملون. يكدون الذين للعمال املتواضعة باملنازل مقارنة «قصور»
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ينرشون العلم) هذا يف أستاذية كريس هناك كان جامعة كل (يف النسل تحسني أساتذة
ما من التخلص رضورة إىل كرانتز دبليو إتش األستاذ ويشري القاتلة. النظريات هذه

أدنى». «كائن مليون من يقرب
يلفت يشء انتظار عىل يقترصفقط األمر يكن فلم حربه. الحرب؛ انتظار يف هتلر كان
االستثنائية. اإلجراءات هذه مع تتماىش استثنائية ظروف حتى وال العام، الرأي انتباه
يلقون الذين (الجنود للساللة السلبي االنتخاب تعويض يجب الطبي، النازي املنطق ففي
يستحقون ال من كل عىل (القضاء للنسل جذري تحسني بحركة الجبهة) عىل حتفهم
صغرية مجموعة ُدعيت الحرب، خطط اعتُمدت أن بعد ،١٩٣٩ عام وخالل الحياة).
العقيل. االعتالل ملرىض الرحيم املوت برامج خالله أُقرَّت اجتماع إىل النازيني األطباء من
أطفال لديها التي العائالت تقدمها كانت التي الطلبات الربنامج انطالق من سهل ولقد
صغري لطفل رحيم موت عملية أول شخصيٍّا هتلر تابع ولقد شديدة. إعاقات من يعانون
سيالقون الذين األطفال يُصنف أن يجب وكان التام. بالبله ومصاب ومشوه كفيف
بواسطة «العالج» ويتم والدتهم. منذ العقول ضعاف أو املشوهني من املصري ذات
ممرضة: قالت نورمربج، محكمة أمام شهادتها ويف املورفني. أو بالباربيتورات الحقن
إىل الذهاب من يخافون جميًعا كانوا األطفال. حتى األمر، عن يتحدثون الجميع «كان

هناك.»28 من يعودوا أال من خوًفا املستشفى؛
املوت عمليات تمتد أن الرايخ ملستشار الثاني املكتب قرر ،١٩٣٩ عام خريف ويف
األملانية العقلية املصحات عىل كان تي٤». «الربنامج اسم تحت البالغني، إىل الرحيم
والشلل والخرف والخبل والرصع بالفصام املصابني املرىض كافة تسجل أن والنمساوية
عالجها. من ميئوس عصبية إصابة أي أو البله، أو الزهري بسبب مرض أي أو العام،
أعوام، خمسة عن يزيد ما منذ محتجز عقليٍّا مريض أي يُضاف القائمة، هذه وإىل
ستة إعداد جرى جنحة. أو جريمة ارتكابه إثر عىل محتجز عقليٍّا مريض أي وباألحرى
يُختار وكان للحرق. وبأفران عادي كحمام تبدو غاز بغرف مزودة لإلعدام، مراكز
ذلك يتم لم الطبية. كفاءتهم مدى وليس سياسيٍّا فيهم الثقة مدى عىل بناءً العمل طاقم
األطباء مهمة وتكون خفية. تتم املرىض و«عالج» نقل عمليات كانت فقد قانون، بموجب
املهزلة وبلغت الوفاة. شهادة يف ل يسجَّ «للعالج» طبيعي سبب اخرتاع الرعاية» «مراكز يف
فردية. مدافن صورة يف الجماعية املقابر وإخفاء األرس، إىل املتوىف صندوق إرسال حدَّ
إرشاف وتحت طبي إطار يف إال بها القيام املمكن من يكن فلم الطبي، القتل عملية أما
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أحد ويشهد بالحقنة.» الطبيب يمسك أن «يجب املستشار: مكتب مدير فيذكر طبيب.
ال ولكن واحًدا. واحًدا أي […] فردي إجراء هناك سيكون أنه «تخيلت الربنامج: أطباء
االهتمام بني فرق هناك اإلنسانية الناحية من أنه أعتقد […] بالجملة عمًال كان […]
بصورة به القيام […] وبني اإلجراء هذا ملثل سيخضع الذي بالشخص فردي بشكل
املتورطون الوقائية) للوحدة التابعني هؤالء عن (بعيًدا األطباء ظل ولقد جماعية.»29
الذين (واألطباء) العلماء باألساتذة متأثرين — أخالقهم ضد — املميت العمل هذا يف
كانت التي واإلرهاب الرعب حالة إىل باإلضافة «للفاسدين». الرحيم املوت «علميٍّا» عوا رشَّ
اعتقال، معسكر إىل النقل األقل عىل أو باملوت، الحقيقي التهديد كان ضدهم، تماَرس
املوت برامج يف — تفكري دون أحيانًا — العاملني واملمرضني األطباء عىل دائًما يخيم

الرحيم.
النفسيني األطباء بعض قبل من (تي٤) لربنامج املقاومة بعض ظهرت ولكن
أن بعد — الشعب من كجزء — الراهبات تديرها التي العالجية املؤسسات يف واملمرضات
الرفض هذا كان للربنامج». خضعوا الذين «املرىض وعائالت الكنسية السلطات أبلغتها
كان .١٩٤١ أغسطس يف الربنامج عن رسميٍّا التخيل إىل هتلر قاد الذي هو الشعبي
احتفال يف — للتو احتفل قد — سابًقا النفسية املصحة — الرحيم للموت هادامار مركز
الرحيم) املوت مراكز يف للعاملني بوفرة تقدم الكحوليات (كانت بالخمور ميلء صاخب
بالورود ومزينة عارية جثته ُعرضت وقد بالغاز، املقتول آالف عرشة رقم باملريض —
الرشقية. للمناطق إلرسالها تفكيكها جرى أو الغاز غرف رت ُدمِّ الحرق.30 فرن أمام
(١٤إف١٣) يدعى الرحيم للموت جديد برنامج يَُطبق أن املصادفة قبيل من وليس
تمهيًدا املعسكرات، يف العمل عىل القادرين غري املعتقلني عىل ١٩٤١ عام ربيع من ابتداء
جرى وبالفعل، .(١٩٤٢ يناير من العرشين وانيس، (مؤتمر لليهود» النهائية «للتصفية
طريق عن االستمرار من الربنامج األمر هذا يمنع ولم عقليٍّا. مريض ألف سبعني إعدام
عىل للقائمني املبادرة تاركني الوحيش»، الرحيم «املوت ب أنفسهم النازيون أسماه ما
خاص وبشكل تدفئة أو عناية أي املرىضمن يُحَرم كان بالغاز، الخنق من وبدًال تنفيذه.
يف قاتًال — علمي نحو عىل تنظيمه جرى إذا — الطعام من الحرمان ويعد الغذاء. من
أكثر مات الحرب، نهاية وحتى ب». الغذائي «النظام يسمى كان أشهر. ثالثة غضون
زحف مع بأول أوًال «تصفيتهم» تتم الذين هؤالء جانب إىل عقليٍّا، مريض ألف ثالثني من

الرشق. ناحية أملانيا
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الحرب، من املرحلة هذه يف تماًما. مختلفة األملاني االحتالل تحت فرنسا حالة كانت
مريض مائة نُِقل وعندما النازيني. يهم فرنسا يف العقيل االعتالل مرىض مصري يكن لم
31١٩٤٣ عام نهاية يف هادامار إبادة مركز إىل العقلية ألزاس منطقة مصحات من عقليٍّا
لحكم خاضعة كانت ألزاس منطقة ألن هذا كان تي٤)، برنامج استمرار عىل يدل (مما
االعتالل مرىض مسألة اإلطالق عىل تعنيها تكن فلم فييش، حكومة أما األملاني. الرايخ
وهي بالزهري، للعدوى جنحة بوضع حتى تهتم فلم السابقة، الحكومات مثل العقيل
بإرصار طالب الذي الحربني، بني ما فرتة يف كله الفرنيس الطب شغلت التي القضية
بتحسني الصلة ذو الوحيد القانون وكان الزهري». «وباء ضد عنيفة إجراءات بتطبيق
الفحص هو (٢٠٠٧ عام نهاية حتى ساريًا (ظل فييش حكومة أصدرته الذي النسل
الزواج. عىل يعرتض أن حال بأي الطبيب سلطة يف يكن لم وإن الزواج، قبل اإلجباري
بسبب (ربما االحتجاز انخفاضنسبة من الرغم عىل — االحتالل أثناء — أنه ويبقى
بنسبة مقارنة ضخمة قفزة الوفيات معدالت شهدت الخمور)، إدمان معدالت انخفاض
١٩٣٧ عام ٪١٫٢٧ — السني إقليم يف الوفيات نسبة فبلغت عام. بشكل املرتفعة الوفيات
واملسنني. األطفال بها: املتأثرين هم ضعًفا األكثر وكان .١٩٤١ عام ٪١٫٦٨ حوايل —
أيًضا الوفيات معدالت يف االرتفاع هذا ولوحظ 32.٪٢٥ إىل بينهم الوفيات نسبة فازدادت
واألسباب واليونان.33 ويوغوسالفيا بلجيكا يف وأيًضا بل فرنسا، يف املحتلة املناطق يف
كانت أملانيا، إىل املوجهة االستقطاعات فبسبب لتكرارها. داعَي فال بالطبع، معروفة
الفرتات هذه تِعش لم التي لألجيال يمكن ال بصورة والربد، الجوع من تعاني فرنسا
عليه محكوًما كان له املخصصة بالحصة يكتفي فرنيس مواطن فأي تخيلها. القاتمة
البديلة، الخطة يف يفكر ال من نصيب من املأساة كانت للكلمة. الحريف باملعنى باملوت،
إذا بها مسموح ولكن سوداء (سوق الرمادية السوق أو — السوداء بالسوق االستعانة
األقاليم من طروًدا يتلقى ال من أو — الحياة) قيد عىل أرسة إبقاء يف مبارشة تساهم كانت
(حوايل دراجة يمتلك ال من أو ،(١٩٤٢ عام ١٣٥٠٠٠٠ عددها (بلغ «عائلية» املسماة
سبعة رسقة تتم وكانت مواطن، ماليني ثالثة مقابل يف ١٩٤٣ عام باريس يف مليونني
التعساء.34 هؤالء من جزءًا واملالجئ املصحات املرىضيف كان وبالطبع، شهر). كل آالف
من بنسبة األوزان (انخفضت الشعب بني بالفعل انترشت التي — الزائدة النحافة كانت
لهذا األرشس القاتل انتشار عىل مشجعة األماكن، هذه اجتاحت قد — (٪٣٠ إىل ٪١٠
املجاعة».35 «درن مصطلح نجد كنا األحيان بعض يف أنه لدرجة الدرن، مرض العرص؛
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ثاروا من أول النفسيون األطباء وكان املصري، هذا من النفسية املصحات تنُج لم
بيانًا آدم فرانتز الطبيب ألقى ،١٩٤١ أبريل من والعرشين الثامن منذ األمر. هذا ضد
مناقشاتكم مستوى عن النزول عن السادة أيها «أعتذر النفسية: الطبية الجمعية أمام
تتعلق — ثانوية العادية األوقات يف تبدو قد — مسائل إىل أتطرق لكي واملثرية العلمية
عرصصعب يف اآلن نحيا ولكننا لدينا. للمرىض الغذائي والنظام الفراش مالزمة بحاالت
الجهات مختلف من القادمة البيانات وتثري […] بالضعفاء التضحية فيه يتم وقاٍس، بل
— وكميات بل — حالِة انخفاض يوم كل يرون الذين الزمالءِ تقزز، وأقول بل قلَق،
صيحات وتضاعفت لديهم.» الوفيات نسبة من يزيد مما ملرضاهم؛ املخصصة الغذاء
العاملية الحرب نهاية فرتة خالل الحالة يشبه األمر كان .١٩٤١ عام طوال هذه التحذير
يف نفسها الظاهرة ولوحظت والنفسية. العامة واملشايف املساجني معسكرات يف األوىل
الطبية بالجمعية ١٩٤١ نوفمرب من والعرشين الرابع بتاريخ آخر بيان ويف أملانيا.36
وازداد القاتل. املزمن الغذاء نقص ذكر جاء وتااليراش)، وبريمون (بيسيري النفسية
ولدى طويلة فرتة منذ املحتجزين املزمنة األمراض ذوي ولدى الرجال، لدى باألكثر األمر
التدفئة. من الحرمان ظل يف هذا كل الطرود»، من «املحرومني لدى وأيًضا بل املسنني،
خمسة إىل عرشة (من الوزن يف تدريجي كبري انخفاض عن عبارة األمر بوادر كانت
قلبية وبأوديما الحرارة يف شديد بارتفاع األعراض متالزمة وتتسم كيلوجراًما). وعرشين
تغذية إعادة املستحيل من يكون النظري، املستوى وعىل املوت. إىل يتطور وبإسهال

فيها. رجعة ال معينة مرحلة بلوغه بعد املريض
جاندون روش بمشفى األطباء كبري — سيزاريت الطبيب سجل ،١٩٤١ عام ويف
يف الرجال، لدى و٢٠٪ النساء لدى الوفاة حاالت من ٪١٠ وجود أيًضا — (مايني)
وال كثرية ليست الزيادة هذه «وأسباب .٪٦ ال حاجز حول قبًال تدور كانت أنها حني
التغذية نقص هو الزيادة لتلك الوحيد السبب كان بل وباء؛ أي هناك يكن فلم غامضة.
ال التي املشايف بجميع تتعلق كانت إذا خاصة حلها، يمكن ال املشكلة تلك ومثل […]
عىل ُحكم ولذلك، فرد؛ لكل املقننة الرسمية الحصص من أكثر عىل تحصل أن تستطيع
إقليم مشفى مدير — كامليت الطبيب عرب أيًضا، ١٩٤١ عام ويف جوًعا.» باملوت مرضانا
لزيادة املبذولة الجهود من الرغم عىل الوفيات، نسبة لتضاُعف أسفه عن — العليا فيينا
األمراض أطباء مؤتمر ففي كثرية؛37 واألمثلة باملشفى. امللحقة والحقول املزرعة عائدات
ودوميزون كارون الطبيب من كل ندد ،١٩٤٢ أكتوبر يف بمونبلييه ُعقد الذي العقلية

«.١٩٤٠ يونيو منذ تتم التي باملرىض املفزعة «بالتضحية وليكولييه
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الهائل الركود عن النظر بغض — ولكن تحذيًرا، املحافظة إدارة تتلقى مرة، كل ويف
بالغذاء اإلضافية اإلمدادات طلبات ثقل تحت تخضع اإلدارة كانت — العامة الخدمات يف
األولويات. من النفسية املصحات تكن لم وبالطبع، الشعب. فئات لكافة تقدمها التي
إذا ولكن العوز، بسبب ولكن النسل» «تحسني عمليات بالطبع ذلك يف نرى أن يمكننا
للمشكلة ننظر بهذا فإننا لألولويات، وفًقا تسري النقص هذا تدير التي اإلدارة أن اعتربنا
داخل والرقائق اللبن (توزيع املدارس أطفال أو املثال، سبيل عىل ع الرضَّ بالعكس:

الوطني). اإلنقاذ قبل من الفصول
الوطني، املستوى عىل املحتجزين بني الوفيات نسبة ارتفاع عن حديثة دراسة يف
نسبة باستقراء بسيطة. حسابية عملية إجراء بيلتزينجسلوين38 فون إيزابيل اقرتحت
ولكن نفسها بالنسبة واستكمالها ١٩٣٩ وحتى ١٩٣٥ من للفرتة «الطبيعية» الوفيات
وليس وفاة، حالة ٣٤١٤٣ النتيجة تكون أن املفرتض من كان األملاني، االحتالل لفرتة
أي الطرح؛ نتيجة هي الوفيات يف املرتفعة النسبة إن أي تسجيلها؛ جرى حالة ٧٨٢٨٧
الحركة منظور يف يوضع أن يجب كان اإلجمايل هذا أن بيد حالة. ٤٤١٤٤ يساوي ما
هي فها لالحتجاز. استقبالهم يتم والذين املوجودين نسبة مع بالتناسب للوفيات السنوية
اإلصابة بسبب الوفيات نسبة تطور تمثل والتي الرعاية، ملؤسسات السنوية اإلحصائية
لذلك األقاليم؛ من الكثري اإلحصائية هذه ينقص (ولكن الجسم وظائف جميع يف بخلل

املئوية): النسب إال نذكر لن

١٩٤٦ ١٩٤٥ ١٩٤٤ ١٩٤٣ ١٩٤٢ ١٩٤١ ١٩٤٠ ١٩٣٩ ١٩٣٨

٪٦٫٥ ٪٧٫٦ ٪٩٫٤ ٪١١٫٧ ٪١٧٫٨ ٪١٧٫٦ ٪٩٫٩ ٪٦٫٦ ٪٦٫٣

العقلية. لألمراض مصحة كل يف نفسه املنحنى نجد املتغريات، بعض وباختالف
يف جديدة ظاهرة ليس الجسم وظائف جميع خلل أن مالحظة من بد ال كان ومروًرا،
الوقت. ذلك يف األطباء بعض فعله الذي األمر وهو رأينا، أن سبق كما العقلية، املصحات
كنتيجة النفسية املصحات داخل وجدت طاملا مشكلة هو «بل شريير:39 بيري ويعلق
سوء بسبب لالنتشار خصبة تربة الجسم وظائف خلل وجد ولذلك العقيل»؛ للمرض
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األقل عىل (أو الباقني من أفضل بصورة الترصف املديرين بعض استطاع ولقد التغذية.
عىل مستحيلة بل للغاية، صعبة كانت البديلة الخطة أن إال الوقت). من مزيًدا خصصوا
جريئة، مبادرات األحوال جميع يف تفرتض كانت فقد املرىض. من مئات عدة مستوى
كبري نظم حيث الصغري؛ روديز مصحة حالة هي تلك كانت اإلدارية. األساليب عن بعيًدا
للبطاطس حقيقية سوداء سوًقا — فريديري جاستون الطبيب — هناك واملدير األطباء

املرىض.40 فئات بعض عن يمنعه كان الذي التبغ مقابل
نوع — ينقص أو — يزيد مأساوية، بصورة الكافية غري التغذية حصص وإىل
من سياق يف تضاعفت فإنها الجديدة، بالظاهرة ليست أنها ورغم العام. التبديد من
التي الوجبات بها: املرصح االقتطاعات هناك كانت ناحية، من العام. واالحتياج النقص
بيع وأيًضا العقلية)، لألمراض لواز بمصحة وجبة ٢٠٠) وأرسهم العاملني إىل تقدم
هذه اتسعت إلواز، بمقاطعة كلريمون يف العاملني. عىل والفحم املحاصيل توزيع أو
بالفلبني). (إقليم «سامار»41 اسم املؤسسة عىل أطلق حتى كبري حد إىل االقتطاعات
من الكثري هناك كان أخرى، ناحية ومن استثناءً. كلريمون مصحة تكن لم بالطبع
استقطاعات العقلية، باملصحات الزراعية واألرايض املزارع يف مزيفة محاصيل االلتفاف:
العمل يف الطباخني بعض انخرط حيث القطع)؛ (أفضل للمطابخ تخصص اللحوم عىل
١٩٤٢ مارس من الثالث بتاريخ وزاري منشور ويطالب السوداء. السوق يف بالفعل
تكون املؤسسات هذه إىل تسلم التي «املنتجات أن من بالتأكد للصحة املحليني املفتشني
«بحمالت القيام املصحات مديري عىل كان ثم ومن للمرىض.» ومخصصة محفوظة
جاستون ويروي املرىض.»42 عىل توزع أنها من للتأكد الوجبات وقت مفاجئة تفتيشية
العاملني، كل «جمعت :١٩٤١ يوليو يف روديز مصحة إىل وصوله عن مذكراته يف فريديري
فصل وجرى املصحة.»43 يف املوجود الغذاء عىل نحيا أن املقبول من ليس إنه وقلت
مدير فوكلوز محافظ يذكِّر ،١٩٤٢ مايو يف التكتم. رضورة من الرغم عىل الكثريين،
العاملني من وثالثة ممرض فصل عقب — لريوز مونديفريج بمنطقة النفسية املصحة
املنقولة، األشياء أو املادية الرسقة حاالت يف إال شخص أي محاكمة عدم «يجب أنه —
من قدر بأكرب يحظى أن العكس عىل فيجب الغذائية، املنتجات أو املحاصيل اختالس أما

الراهنة.»44 لألوضاع نظًرا الكتمان؛
بمرضاها، تهتم تعد فلم — الحرمان من ذاتها تعاني أنها سيما وال — العائالت أما
ما فنادًرا تذكَرتهم، أن حدث وإذا أخرى. إىل مصحة من عادة يتنقلون كانوا الذين

488



الجديد القرن

قام التي الوحيدة الزيارة أثناء كلوديل، بول حالة هي تلك كانت الطرود. أحد تبعث
يف ١٩٤٣ سبتمرب يف ذلك كان مونديفريج. بمصحة حينها املحتجزة كاميل لشقيقته بها
مقابل يدفعون الذين النزالء من أنها من الرغم عىل — كاميل كانت املدقع. الفقر ذروة
قريبٌة قامت أن بعد تجاهلها، أخوها يستطع ولم الباقني. مثل جوًعا تموت — إقامتهم
له وكتبت فعادت عاًما، وعرشين سبعة منذ املحتجزة البائسة هذه بزيارة قبًال لهما
وأن […] الغذاء نقص بسبب تورمات من تعاني «أنها مضيفة: تُحتَرض، تقريبًا بأنها
خمسة كل بالطبع) الربيد طريق (عن صغري طرد لها يرَسل أن يجب إنه تقول طبيبتها
مثًال منزليٍّا املصنوع والكعك واملربى والسكر والبيض الزبد عىل فقط يحتوي يوًما عرش
نمارسضغوًطا أن أحيانًا نستطيع ولكننا صعب، أمر إنه سليمة. ومكونات عالية بجودة
هذا سيكون أسبوعني، كل الزبد من كيلوجرام ربع األقل عىل املساكني. املرىض لصالح
يموتون املرىض إن املصحة مدير له يقوله يشء أول كان وصوله، عند لها.»45 كافيًا
— فارغتني بيدين حرض الذي — الشهري املسيحي الشاعر من كان وما الجوع. من فعليٍّا
العبقرية!» الرائعة أيتها «فلتسرتيحي شقيقته: جبهة يقبل وهو بحماس يرصخ أن إال
مراسم أرستها من فرد أي أو كلوديل بول يحرض ولم شهر. بعد كلوديل كاميل وماتت
بعد إال تظهر ال — كالعادة — أخرى عائالت هناك كانت الجماعية. املقربة يف دفنها

الجميع. عىل صعبة األوقات كانت مريضها. وجود مؤخًرا اكتشفت كأنها الجنازة،
الدولة تحركت املعتاد، بطئها مع باملقارنة هذا؟ كل وسط الدول سلطات عن ماذا
الطعام قوائم بمراقبة املحافظني يويص ١٩٤١ فرباير يف ملنشور بنرشها نسبية برسعة
يف النقص لهذا شديًدا استياءً املجال يف العاملون أبدى ولقد .١٩٣٨ عام نموذج عىل
«مالحظة الذعة: بسخرية أوش بمنطقة النفيس الطب مصحة مدير ويجيب الواقعية.
يتوىل من كل فيه يرغب ما أكثر شك بال هي بالتغذية يتعلق فيما املنظمة الوصفات
لنا يتيح قوي ودعم تشجيع من له يا العقيل. االعتالل مرىض وإطعام عالج مسئولية
الواقع، يف ملرضانا! الغذاء لتأمني يوم كل تتواىل التي املختلفة الصعاب مواجهة بقوة
النموذجية الطعام قوائم من — الكمية الناحية من األقل عىل — االقرتاب اليوم يصعب

السابقة!»46 البعيدة البذخ حياة عىل شاهًدا لنا تبدو التي ١٩٣٨ لعام
التقنني مخالفات يف األولوية العقيل االعتالل ملرىض يكن لم األحوال، جميع يف
ثماني يتضمن األسايس التقنني كان للبقاء. الالزم املعدل من أقل هو الذي — الصارم
السبعني فوق املسنني حتى وتتدرج أعوام، ستة إىل ثالثة من األطفال من تبدأ فئات،
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اليوم يف الخبز من جرام مائتي من أكثر تعطيهم ال V البطاقة كانت ولهؤالء، عاًما.
واحد (من A للبطاقة جراًما وخمسني ثالثمائة من بدًال أساسيٍّا)، طعاًما الخبز (كان
اعتباًرا جراًما وسبعني وخمسة مائتني إىل انخفضت والتي سبعني)، حتى عاًما وعرشين
يف الحق لهم الذين العقيل االعتالل مرىض كان .١٩٤١ مارس من والعرشين التاسع من
البطاقة عىل الحصول بطلب التقدم ويمكنهم يعملون الذين ِمن أساًسا هم أخرى كمية
الخبز من جراًما وخمسني أربعمائة (حوايل باإلكراه» العاملني «بطاقة ب واملسماة T
تعتربهم ألنها ليس الرتدد، من بنوع البطاقات هذه تعطيهم اإلدارة كانت ولكن يوميٍّا).

باإلكراه. عاملني تعتربهم ال ألنها وإنما مجانني؛
غري بطريقة أخريًا تتحرك أن الحكومة قررت العام، والرأي األطباء من ضغط تحت
عن ١٩٤٢ ديسمرب من الرابع بتاريخ الصادرة النرشة بموجب تقرر، ولقد التوصيات.
إىل وعرشين مائتني من النفسية: للمصحات إضافية حصص منُح والصحة، األرسة وزارة
املحتجزين.47 لربع سعر أربعمائة وحوايل يوميٍّا، حراريٍّا سعًرا وعرشين وخمسة مائتني
تافهة اليوم تبدو قد أنها من الرغم عىل للغاية، هامة الهبة تلك كانت الوقت، هذا وكعادة
هذه أن إال للفرد). يوميٍّا املتوسط يف الالزمة سعر واألربعمائة األلفني تحت نزال (فال
قد — التنظيم إلعادة محلية ومحاوالت أكرب يقظة إىل باإلضافة — الضعيفة اإلضافات
نسبة تراجع يف تسبب مما العاملني؛ عدد تقليل مع تزامنت التي ثمارها تؤتي بدأت

.١٩٤٣ عام من ابتداء الوفيات
محاوالت أيُّ — السلطات ناحية من وال األطباء، ناحية من ال — إذن هناك يكن لم
«أن بني طفيف فرق يوجد يزال فال بفرنسا. العقيل االعتالل مرىض «إلبادة» خفية ولو
املأساة هذه يف ما أبشع كان الجوع». من شخًصا «نميت وأن جوًعا» يموت شخًصا نرتك
القضية طرحت يشء، كل من الرغم وعىل براءًة. واألكثر فقًرا األكثر كانوا لها تحمَّ من أن
حالة منها ضاعفت واألنانية املشاعر وانعدام الالمباالة من نوع هناك كان املسئولية.
ِفَكر بانتشار اتسم الذي السياق االعتبار يف نضع أن يجب ولكن، … واالحتالل الحرب
فرنسا يف هناك يكن لم وإن حتى الحربني، بني ما فرتة منذ سادت التي النسل تحسني
أللكسيس املتفرقة الِفَكر بعض وجود من الرغم عىل السلبي، النسل لتحسني عمليات
يعانون العقيل االعتالل مرىض كان األمر). هذا يف نذكره الذي الوحيد أنه (والدليل كاريل
الوقت يف ،١٩٣٧ أبريل يف عنهم. السيئة املسبقة الِفَكر من — الحرب قبل من حتى —
السابق الرئيس — هريوت إدوارد تساءل ليون، عمدة منصب فيه يشغل كان الذي
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مرىض أحد بخصوص — مستقبًال ترحيله سيتم والذي اليسار باسم واملتحدث للمجلس
ثمانني مبلغ املنطقة مكلًفا بفيناتييه، املصحة يف أعوام عرشة قىض الذي العقيل االعتالل
من بدًال طويلة ألعوام حياته بؤس يزيد الذي التقدم عىل تحفظات توجد «أال فرنك: ألف
لتكلفة مراجعته أثناء — أشهر بضعة بعد ويقول ويرصهريوت، املريض؟»48 يشفي أن
يف طفل تربية تكلفة تفوق التكلفة «إن أعوام: عرشة منذ محتجز عقليٍّا مريض إقامة
سبيل يف يموت عقليٍّا مريض ترك األفضل من بأنه القول حقنا فمن ولذلك جيدة؛ ظروف
مقبوًال يعد لم منتخب، شخص عن صادر أنه سيما وال الحديث هذا مثل طفل.» إنقاذ
فون إيزابيل وتضيف عام. اتفاق عىل تقوم األفكار هذه كانت الوقت، ذلك يف اليوم.
التطرف، الشديدة املالحظات هذه أن — الترصيح هذا ذكرت التي — بيلتزينجسلوين

للغاية. معتدلة وإجراءات اقرتاحات إىل إال تؤدي تكن لم
حصص بزيادة يقيض الذي ١٩٤٢ ديسمرب من للرابع الوزاري املنشور قوبل لقد
التموين. عن املسئولة الخدمات واستنكرته فهم، بسوء العقيل؛ االعتالل ملرىض الغذاء
العمال من الكثريين قائًال:49«أعرف بالغذاء التزويد لجنة وعضو األطباء أحد ويعلق
اهتماًما تلقوا ما إذا سيسعدون والذين التغذية، سوء من أيًضا يعانون والذين العاقلني
روكيه الطبيبني من كلٌّ كتب بليون»، الطب «جريدة ويف العقيل.» االعتالل كمرىض
جذريٍّا نحياه الذي الغريب العرص يؤثر أال املمكن من يكن «لم :١٩٤٣ عام وروفريدي
يف اإلطالق، عىل متوقعة غري بطريقة َفَعَله ولكنه فرنسا، يف العقيل املرض تطور عىل
يرجع التحسن هذا املؤلَفني، إىل بالنسبة العامة.» للصحة وتدريجي كبري تحسني صورة
قلة إىل يرجع قد االنخفاض هذا العقلية. األمراض بمصحة املقيمني عدد انخفاض إىل
ارتفاع إىل خاص وبشكل السلم، أوقات يف املرىض خروج رسعة أو الداخلني، عدد
نسبة يف االرتفاع هذا يف الطبيبان ويرى العقيل. االعتالل مرىض بني الوفيات نسبة
تحسني صور من «صورة — عليهما املفروضة بالقيود مبارشة يربطانه الذي — الوفيات
البدائية بقسوته الحايل، فالعرص […] حقيقي طبيعي انتخاب طريق عن العامة الصحة
هؤالء ملثل أكان النفسية.»50 للصحة تطهري حالة يف وكأنه يبدو تَرحم، ال التي ورصامته
لعبة يف ال. األرجح عىل منهم؟ املرىضاملسئولني بني التغذية نقص تشجيع يف دور األطباء
بمصحة األطباء كبري — إي هنري نغفل أال يجب واملنحازة، بل الجزئية، االستشهادات
ملهنته، ممثًال كان والذي — ١٩٧٠ وحتى ١٩٣٣ من الفرتة يف إليوار) (يور بونيفال
البرشية، آالم أكرب بأحد مصابون «إنهم مرضاه: بخصوص ١٩٤١ فرباير يف كتب عندما
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لرشف األعظم للمبدأ وفًقا — علينا ويجب العيش. يف ترغب ال كائنات إىل ويتحولون
إي إدوارد إىل فبالنسبة عبثيٍّا.» األمر بدا وإن حتى حياتهم، عىل نحافظ أن — مهنتنا
ظلم، أي أو رش أي عن (أَمتِنُع معنًى ذا يزال ال أبقراط َقَسم كان الفرنسيني، وزمالئه

(… مني ُطلب وإن حتى ألحد السم أدس ولن
النفسيني األطباء قلق سبب كان الصفحة. تلك طويت الحرب، انتهت عندما
العامة السلطات كانت إذا ما معرفة هو مصحاتهم داخل األعداد قلة إزاء الفرنسيني
الواليات إىل النظر تحول طريف، وبشكل بعضهم. تخصص لتغري األمر هذا ستستغل
االعتالل ملرىض املخصص باملصري تنديد حملِة الكتشاف الحرب، بعد األمريكية، املتحدة
«الحياة»، مجلة من ١٩٤٦ مايو من السادس بتاريخ الصادر العدد ويف هناك. العقيل
كان الذي «بدالم» الفيلم إىل رجوًعا ربما ،«١٩٤٦ «بدالم ُموٍح: عنواٌن له مقال، ظهر
شخصية مجسًدا كارلوف بوريس فيه ويظهر العرض، صاالت يف نفسه الوقت يُعرضيف
صاحب — مايزل كيه ألربت وكتب عرش. الثامن القرن يف القايس بدالم مصحة مدير
بالواليات العقلية األمراض مصحات معظم «تعد مقدمته: يف — «١٩٤٦ «بدالم املقال
لتصدم باملقال امللحقة املؤملة والصور التقارير وجاءت والعار.» للخزي رمًزا املتحدة
تحقيق وأجري االعتقال. معسكرات اكتشاف صدمة هول من تفيق تكد لم التي أمريكا،
مرىض هناك ورأينا بأوهايو. وكليفالند ببنسلفانيا، بابريي العامة: املشايف من اثنني يف

الكامل. والعوز اإلهمال حاالت أشد يف العقيل االعتالل
نفسية مصحات حول التحقيق دويتش ألربت املراسل استأنف التالية، األعوام يف
عام يف ظهر كتاب يف جمعها ثم املقاالت، من سلسلة يف ذاته الوضع ووصف أخرى،
يف األمريكية». التجربة االجتماعية: والسياسة العقيل املرض املتحدة، الواليات «عار ١٩٤٨
انخفض مريض، وخمسمائة آالف ستة من يقرب ما تضم التي فيالدلفيا، والية مصحة
خمسة لكل واحد من الحراس وعدد عرش، ثمانية إىل وستني خمسة من األطباء عدد
االعتالل مرىض «رعاية» فإن كبري، وبشكل خمسمائة. لكل واحد إىل مريًضا وعرشين
املستنكفني إىل جزئيٍّا بها ُعِهد قد نفسية مصحة وخمسني بستٍّ املوجودين العقيل
املنونيت أو امليتدوديست أو األصدقاء طائفة من (معظمهم ٣٠٠٠ عددهم البالغ ضمرييٍّا
النسل: تحسني إىل يميل نموذجيٍّا توجًها األمر هذا ويعكس الربوتستانتية). الطوائف من
واألطباء املمرضني ألن الفائدة»؛ عديمو آخرون يحرسهم الفائدة عديمو «أشخاص
معدومي من عادة فيكونون الحراس، باقي أما «جيد». بشكل تعبئتهم جرت الحقيقيني
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عقب بشهاداتهم أدلوا الذين املستنكفني عكس (عىل األخالق عديمي وأيًضا املؤهالت،
ويبقون سخرة، أعمال عىل بانتظام يجربون العقيل االعتالل مرىض كان الحرب).51
أو للرضب يتعرضون كانوا كما كاملة، أيام ملدة املجانني وسرتات باألصفاد مقيدين
كانت التي املحتقرة النظرة مدى عىل والدليل بعضهم. وفاة النتيجة وكانت االغتصاب؛
هذه بعض عن الطرف غض املصحة إدارة استطاعة يف يكون ال عندما أنه إليهم، توجه
يلتحقوا أن املجرمني حق من ويكون الفصل، تتعدى ال عقوبات توقع كانت املمارسات،

التعذيب. يف مواهبهم هناك ليمارسوا أخرى مصحة يف بالعمل ببساطة
ملموس بشكل يتسم املتحدة الواليات يف العقيل االعتالل مرىض مصري كان وهكذا،
عىل فييش حكم إبان نفسها فرنسا تشهده لم الذي السلبي؛ النسل تحسني بمظاهر
العقيل االعتالل مرىض يكن لم وإذا مخيف. بشكل هناك الوفيات نسبة ارتفاع من الرغم
لتقنني نظاًما تشهد كانت بالدهم ألن فذلك كبرية؛ بأعداد الجوع من يموتون أمريكا يف

أوروبا. دول تشهده كانت الذي من بكثري وطأة أقل الغذاء
ارتفاع ملسألة أحيانًا التطرق يتم كان الثانية، العاملية الحرب بعد فرنسا، ففي
كانت الطب. عالم يف ا رسٍّ تعد فلم االحتالل، تحت النفسية املصحات داخل الوفيات نسبة
مع ١٩٧٨ عام يف أو أيم،52 الطبيب مع ١٩٦٦ عام حدث كما جدل، دون تارة تُطرح
وتارة 53،١٩١٤–١٩١٨ فرتة مع وكيفية) (كمية مقارنة عقد الذي سيفادون الطبيب
يتم «كان :١٩٥٢ عام «عقل» مجلة يف جاء كما االتهام بطابع محملة تكون أخرى
الحدائق أعماق ويف الجدران خلف االحتفاظ يمكن بحيث رائعة؛ بصورة الصمت التزام
تحت والدرن والربد الجوع من املوت وشك عىل عقليٍّا مريض ألف أربعني عن يزيد بما
النظام.»54 هو هذا كان أوًال، واملسنون املجانني يموت أن يجب كان […] األملاني االحتالل
تمادى وقد بونافيه، ولوسيان لوجيان لويس بقلم آخر مقال هناك كان نفسه، العدد ويف
وإزاء الحرب، قبل النفسية املصحات يف ضخم تكدس هناك «كان قائًال: اآلخر من أكثر
بدعم العقيل االعتالل ملرىض جذريٍّا حالٍّ «املعاونة» الفاشية الرشطة أوجدت األمر هذا
والربد الجوع جراء من عقليٍّا مريض ألف أربعني من يقرب ما فمات فييش. حكومة من

الحرب.» خالل
ماكس كتاب يف املحورية» «القضية االحتالل تحت األحداث هذه أصبحت ولقد
ألف أربعني موت الرقيقة: «اإلبادة الصادم: بالعنوان ١٩٨٧ عام ظهر الذي الفون
كان املؤلف، إىل بالنسبة فييش».55 حكم تحت بفرنسا النفسية املصحات يف عقليٍّا مريض
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الحوارات تصل قد مًدى أي وإىل لإلنسانية، اإلنسان نسيان مدى «قياس عىل يقوم األمر
كانت التي — ففرنسا وحدوده.» وواجباته األخالقي الحس َفَقَد مجتمع يف واألفعال
أشارت أن بعد سيما وال تحركت — باربي كالوس محاكمة أجواء الوقت ذلك يف تعيش
موضوًعا األمر يف وجدوا الذين […] النفسيني األطباء وعي وعدم «جبن إىل: الصحافة
يونيو من العارش يف المبيوت إسكوفييه الطبيبة وصف حد عىل لدراسته»، رائًعا علميٍّا
جانبها، ومن الطبي. العمود مسئولية باستمرار تتوىل حيث لوموند؛ جريدة يف ١٩٨٧
كشف طابع ،١٩٨٧ يوليو من عرش الرابع يف العام» «املمارس الطبية الجريدة تشدد
مكتومة إشاعات مجرد قبًال كان ما مؤكدة صورة يف «أظهر الذي للكتاب رسي هو ما
لوسيان الشهري النفيس الطبيب وضع ولقد املرىض.» آالف إبادة املطلعة: األوساط يف
لعمليات مباًرشا «شاهًدا باعتباره ويتحدث الكتاب. هذا مقدمة (١٩١٢–٢٠٠٣) بونافيه
آلبان بسانت النفسية للمصحة مديًرا حينها كان العقيل.» االعتالل ملرىض األوىل اإلبادة
رواد من — سنرى كما — أيًضا وكان شيوعيٍّا. ومناضًال مقاوًما وكان العليا)، (لوزير
التحرير إدارة هت وجَّ وعندما الحرب. تلت التي العقود يف االجتماعي»، النفيس «الطب
أنه «أعتقد أجاب: اليشء، بعض قوي «إبادة» لفظ أن ملحوظة العام» «املمارس بجريدة
«لم أجاب: عاًما؟» أربعني ملدة الصمت هذا «ملاذا وبسؤاله: للغاية.» مالئم العكس عىل

رقابة.» هناك كانت صمت، هناك يكن
لم توجيهه تم الذي البشع االتهام أن إال النفسيني، األطباء واحتجاج غضب ثار
«قطار الرقيقة: اإلبادة أطروحة لدعم هامتان روايتان ظهرت فقد التصاعد. عن يتوقف
لوموان57 باتريك النفيس للطبيب اللجوء» و«حق ،١٩٨٨ عام ديوران56 لبيري املوتى»
نتج الذي الذاكرة»58 «احتدام برجاحة: كونرود دانييل يسميه ما هذا كان .١٩٩٨ عام
تنتهي والتي األلم»)،59 ينتهي «لكي (بعنوان اإلنرتنت شبكة عىل عريضة أيًضا عنه
ظل يف الفرنسية الدولة بأن الفرنسية العليا السلطات تعرتف بأن «نطالب الطلب: بهذا
الحرب خالل يموتون النفسية املصحات داخل محتجزين بًرشا تركت فييش حكومة
األمر بهذا املتعلقة املسئوليات وتحليل وضع معرفة يتم بأن ونطالب الثانية. العاملية
هؤالء تحديد يتم بأن ونطالب املؤسيس. السيايس والنظام األيديولوجية مستوى عىل —

املدرسية.» والكتب الربامج يف وإدخالها وجرائمهم املسئولني
الندوة بمناسبة ١٩٩٠ عام بونيه أوليفييه مع كانت املايض لنبش محاولة أول
أول إىل وتوصلنا النفيس.60 والتحليل النفيس الطب لتاريخ الدولية للجمعية الثامنة
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لم عنيف.61 هجوم من جرَّاءها عانينا التي الرقيقة»، «اإلبادة أطروحة عىل الشواهد
االنتظار من بد ال كان الشكل. بهذا وثابتة أكيدة حقائق يف التشكيك املفرتض من يكن
باملجانني» «التضحية كتاب مع األمر هذا يف نهائية شبه نقطة لتوضع ٢٠٠٧ عام حتى
صفحة) عرشة واثنتي (خمسمائة كاملة دراسة وبعد بيلتزينجسلوين.62 فون إليزابيل
بوجود القائلة األطروحة صحة عدم املؤرخة أكدت جميًعا.63 النقاد استحسان القت
ختام ويف النسل. بتحسني تتعلق ألهداف فييش حكومة قبل من قصد عن منظمة مجاعة
إذا املعنى عديم يكون الذاكرة «واجب بأن بيلتزينجسلوين فون إيزابيل ذكرت كتابها،

دقيًقا.» عمًال يكن لم
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البيولوجية العالجية الطرق ثورة

باإلنجليزية تعني (وهي «الرسنديبية» كلمة — العلمي بالبحث يتعلق فيما — نذكر عندما
املصادفة، عىل فقط الرتكيز إىل نميل َعَرًضا)، أشياء اكتشاف أي السعيدة؛ املصادفة
هنا «نقودها». كيف نعرف أن يجب تحدث عندما وأنها بمفردها، تأتي ال أنها ناسني
أحيانًا تأخذ (التي sérendipité كلمة كانت اإلرشادي. للفن الحقيقي املعنى يكمن
قصة من مقتبسة وهي ،١٧٥٤ عام إنجلرتا يف ظهرت قد نطقها) يف فرنسيٍّا طابًعا
أشياء دوما يكتشفون كانوا (سيالن) رسنديب لجزيرة أمراء ثالثة عن تحكي فارسية

الذهن.» ة وحدَّ «املصادفة طريق عن عنها يبحثون يكونوا لم ومكافآت
من سياٍق يف للذهان، مضاد ِألول الثوري االكتشاف وقت الحال هي هذه كانت
كيميائية (مواد العصبية الوسائط سيما وال العصبية، بالفسيولوجيا الخاصة املعارف
خاليا وظائف عىل يؤثر كيميائيٍّا «وسًطا» وتخلق العصبية الخاليا تطلقها عضوية
من الفينوثيازين تركيب بعملية الرسنديبي االكتشاف هذا بدأ ولقد أخرى). عصبية
للحرشات؛ كمبيد البداية يف يستخدم الفينوثيازين كان .١٨٨٣ عام امليثيلني كلورور
،١٩٣٧ عام يف ذلك، وبعد البيطري). الطب يف املعوية الطفيليات (ملكافحة للديدان
للهستامني ومضادة مهدئة خواص تمتلك الجزيء هذا مشتقات بعض أن اكتُِشَف
الفينريجان كان الحساسية). حالة مثل املصاب، العضو من تُفرز مادة (والهستامني
ودوميزن؛ جريو النفسيني الطبيبنَي يد عىل ١٩٤٠ عام منذ للهستامني كمضاد يستخدم
تستخدم الفينوثيازين من أخرى أنواع وهناك املرىض. هياج حاالت يف املهدئة لقدراته
(باركنسون)، الرعاش الشلل ملرض املعالجة خواصها بسبب األعصاب علم مجال يف
أصبحت الثانية، العاملية الحرب عقب عملها. لطريقة تفسري هناك يكون أن دون ولكن
الهادئ، املحيط حرب خالل للباحثني. الرئيس الهدف الفينوثيازين مشتقات آثار دراسة
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أبحاثهم إطار يف ومشتقاته الفينوثيازين دراسة يف بالفعل بدءوا قد األمريكيون كان
البوريت هنري استخدم ،١٩٤٩ عام يف .١٩٤٤ عام تركوها ولكنهم املالريا، ملكافحة
مشتقات أحد — جراس دي فال موقع يف للبحرية التابع الجرَّاح — (١٩١٤–١٩٩٥)
محلويل» «رشاب خالل من الكلوربرومازين، وهو الجراحة، صدمة لتجنب الفينوثيازين
يف البوريت اخترب حوله». بما الالمباالة من «حالة يف للمريض ويتسبب للتخدير يعطى
كل عن االنفصال من «بحالة شعر الذي األطباء زمالئه أحد عىل الكلوربرومازين البداية

حوله». ما
هو البوريت كان وإن حتى محدودة، تجريبية استخدامات إال ليس هذا كل ولكن
والعرشين السادس يف األمر اختلف ولكن املستقبل. يف النفسية األدوية علم ومحرك رائد
(١٩٠٧–١٩٨٧) ديالي جان العصبي النفس علم طبيبَا نرش عندما ،١٩٥٢ مايو من
دينيكر وبيري — عامني قبل باريس يف ُعقد النفيس للطب وطني مؤتمر رئيس أول —
عولجت الحاد بالذهان مصابة حالة عرشين من سلسلة أول نتائَج (١٩١٧–١٩٩٨)؛
بعض عىل تحديًدا يؤثر — ممتد كعالج — الكلوربرومازين وبدا بالكلوربرومازين.1 فقط
اهتمامات قلب يف الحادة الذهان حاالت عالج وكان الهالوس. سيما وال الذهانية، املظاهر
قبل حتى الحدث أهمية األجنبية املطبوعات أدركت ولقد العرص. ذلك يف النفسيني األطباء
وكندا األمريكية املتحدة الواليات يف اإلكلينيكية املحاوالت أوىل وتمت .١٩٥٢ عام نهاية

التايل. العام مطلع منذ
«ذو (أي «الرجاكتيل» التجاري اسمه تحت واسعة شهرة الكلوربرومازين ونال
جان مبادرة عىل بناء — أنه لدرجة كبريٌ، صًدى لالكتشاف وكان الواسع»). التأثري
ألقي ،١٩٥٥ عام آن سانت يف االكتشاف ميالد مكان يف دويل احتفال أقيم — ديالي
ذاته، العام ويف الوليد. األمل بمدى تنطق بيانًا، وأربعني وسبعة مائة عن يقل ال ما فيه
فيما أصبح الذي العصبي»، «الشلل مصطلح ودينيكر ديالي اقرتح الطب، بأكاديمية
مصطلح (وهو األخطر» «املهدئ عن الحديث األمريكيون ويفضل العصبي». «املثبط بعد
عىل فعال تأثري أي لها يكن لم الوقت ذلك حتى املعروفة املهدئات ألن مناسب؛ غري

الذهان).
الطبيب «تجرب فهي أصعدة؛ عدة عىل ثورة النفسية األدوية لعرصعلم الدخول ويعد
جذريٍّا تعدل أنها سيما وال ديالي)، (جان فسيولوجية» بطريقة التفكري عىل النفيس
طرًقا الوقت ذلك حتى املستخدمة بالصدمات العالج طرق كانت النفسية. املصحات بنية
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العالج يف استخدامها ويمكن فعالة أدوية أخريًا لدينا أصبح ولكن لألزمات. عالجية
املزمن. الذهان تطور عىل الطويل املدى عىل بالتأثري تسمح املمتد،

للمثبطات العظيم التطور — الهني باألمر ليس وهو — االكتشاف هذا نتائج ومن
ديالي أعلن بينما البحثية، التنافسية حركة شجعته الذي التالية، األعوام يف العصبية
اكتشاف كان ،١٩٥٤ عام يف والعصبية. النفسية القطبية ثنائية الخاصية ودينيكر
مادة وهو (السريبازيل)، — رسبتينا» «راولفيا زهرة من يُستخلص دواء — الريزيربني
منذ تستخدم نفسها الزهرة كانت الهيمااليا. بجبال الفلقتني ذوات من تستخرج قلوية
هو كما املجانني» «عشبة تسمى وكانت الحيات، لدغات لعالج آسيا يف القديمة العصور
القلويات فصل إىل توصل من وكان عرش. السادس القرن يف الهندي الطب يف مسجل
الريزيربني بينها ومن العرشين، القرن ثالثينيات يف هنوًدا أطباءَ هم النبات لهذا األساسية
اكتُِشَفت كما طبيعية. مادة من املستخلص الوحيد العصبي املثبط بعد فيما أصبح الذي
و١٩٧٨. و١٩٧٧ و١٩٦٨ و١٩٦٠ ١٩٥٩ أعوام يف الالرجاكتيل من قوة أكثر جزيئات
ما ١٩٧٣ عام ودينيكر ديالي تصنيف ويضم لهم. تصنيٍف وضع عددهم كثرة وتطلبت
مختلًفا دواءً عرش خمسة تنتج العصبية، للمثبطات كيميائية عائالت ثماني عن يقل ال

الوظائف. متعددة باألدوية مروًرا الكوابح وحتى املهدئات بني ما يرتاوح
املهدئة آثارها وتتجاور القلق. ومضادات املهدئاُت العصبية املثبطات إىل ويضاف
يف الرببيتورات. من أكثر مفضلة جعلها مما املنومة؛ آثارها إىل االنفعايل والتوتر للقلق
ظهر ،١٩٥٧ عام يف ثم اإليكانيل)، بينها (من الكربامات مجموعة ظهرت ،١٩٥٤ عام
املنومة الخواص ذات األدوية من جديد نوع وهو زي)، دي (بي بنزوديازيبني أول
هذا كان العضالت. ارتخاء عىل واملساعدة الذاكرة وفقدان والتشنجات للقلق واملضادة
أكثر أحد يصبح أن قبل بالخطأ، البداية يف ُصِنَع والذي — الكلورديازيبوكسيد هو
أنواع ق ستَُسوَّ التالية، األعوام يف الليربيوم. األدوية: صناعة تاريخ يف نجاًحا األدوية
ورسعان … والليكسوميل والسرييستا والرتانكسني الفاليوم البنزوديازيبني: من أخرى
وأصبحت العقيل، للمرض الصارَم اإلطاَر القلِق لحاالِت املهدئاِت هذه وصُف تجاوز ما
يصفون املمارسون األطباء كان ،١٩٨٤ عام لتحقيق وفًقا العام. املمارس بأمر تُرصف
ألغراض سواء والنفسية، العقلية األمراض لعالج املخصصة األدوية أرباع ثالثة بالفعل
أحيانًا يتعاطون القناصة كان وهكذا، الرياضة. مجال يف الستخدامها أو الذاتي العالج
املدمنون يستخدمها كما العضالت. تشنج عىل القضاء عىل ليساعدهم البنزوديازيبني

يدمنونه. الذي املخدر توافر عدم حالة يف كمسكنات
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البنزوديازيبني يكن (فلم الخمسينيات خالل االكتئاب ملضادات الكبرية العائلة ُولدت
طبيان بحثان ظهر ،١٩٥٧ عام يف شهور، عدة غضون يف لالكتئاب). كمضاد مالئًما
االختالف: شديَدي جزيئني طريق عن الكآبة حاالت شفاء طريقة إىل الوصول يعلنان
يف يستخدم الذي (ريميفون) اإليميوزادين من األول ويستخرج وإيميربامني. إيربونيازيد
إىل دفعت لدرجة ،١٩٥٢ عام منذ واملحفزة املنشطة آثاره لوِحظت وقد الدرن، عالج
منظور من الدواء هذا دراسة كالين ناثان األمريكي أعاد الدواء. استخدام عن التخيل
االكتئاب. حاالت يف النفيس» «املنشط هذا نتائج أول ١٩٥٧ أبريل يف ونرش النفيس، الطب
املوصالت أكسدة تحفز التي لإلنزيمات املضادة األدوية نموذج هو اإليربونيازيد وأصبح

الطبيعية.
جديدة فرصة اإليميربامني تحويل إعادة شكلت نفسه، العام من أغسطس يف
الكلوربرومازين) من بنيته (تقرتب اإليميربامني استخدام اقرتاح تم فقد للرسنيديبية.
عديمة الجزيئات بمقربة «لحق ما ورسعان فعاليته، عدم أثبت ولكنه عصبي، كمثبط
حدس كون روالند السويرسي النفيس الطبيب راود عندما (بريون-مانيان)، الفعالية»
عندما كبرية األطباء مفاجأة وكانت باالكتئاب. املصابني من مجموعة مع باستخدامه ما
منه تشتق الذي املرجعي الجزيء هو وظل لالكتئاب. قوي مضاد اإليميربامني أن اتضح
جديدة جزيئات اكتشاف حتى املكتئب)، لدى للمزاج (املحفزة االكتئاب مضادات باقي

البيتا. وحارصات الحلقات رباعية االكتئاب مضادات مثل
التقسيمات كربى تصبح لكي املزاجية الحالة تنظيم طرق إال ينقص يعد لم
الليثيوم. ظهور مع اليشء بعض متأخر وقت يف هذا تم عمليٍّا. مستوفاة العقلية لألمراض
— ١٨٥٥ عام فصله جرى والذي ١٨١٧ عام منذ املكتَشف — الرخو املعدن لهذا كان
صاعد كقطب املعارص استخدامه إغفال (دون الرصع ثم النقرس عالج يف استخدام
جون األسرتايل النفيس الطبيب قدم ،١٩٤٩ عام يف الليثيوم. أمالح صورة يف للبطارية)
باإلضافة التسمم، حوادث بعض أن إال الهويس. الهياج لحاالت كعالج األمالح هذه كاد
عام من ابتداء ولكن استخدامها. عن التخيل إىل أدت قد العصبية املتقبضات وصول إىل
الوقائي الدور ١٩٦٧ عام وأوضحا الليثيوم، أمالح دراسة نفسيان طبيبان أعاد ،١٩٥٤
أصبح أخرى، مرة وتحويله إعادته وبعد االكتئابي. الهويس الذهان حاالت يف لليثيوم
ثنائي االضطراب عالج وأدوية النفسية األدوية من الجديدة للفئة األول املمثل الليثيوم

املزاج. ضبط وأدوية القطبية
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املتنامي الطلب تلبية السوق يف املزاج ضبط وأدوية االكتئاب مضادات ظهور أتاح
اعتباًرا عرصاالكتئاب»، يف «الدخول عن بيشو بيري ويتحدث االكتئاب. بعالج االهتمام عىل
نسبة تراجعت — فرنسا يف مرة وألول — ١٩٧٦ عام يف العرشين. القرن ستينيات من
تميل معايريه (وأصبحت حالة ٣١٣٤٨ بلغت التي بالفصام، اإلصابة بسبب االحتجاز
دورية ذهانية باضطرابات مصابة حالة ٣٢٧١٢ مقابل يف االتساع)، إىل فأكثر أكثر
للغدد أخرى و«اضطرابات — القطبية» «ثنائية ب الحًقا سميت التي — اكتئابية هوسية

«الهوس»). مرحلة دون الدوري االكتئاب القطب»: «أحادية سيما (وال الصعرتية»
تغيري إحداث شأنه من أعوام بضعة خالل النفسية األدوية علم ظهور كان لقد
(دون الخارجية العيادات يف عالجات وجود أتاح حيث العقلية؛ األمراض عالج يف جذري
التي االحتجاز حاالت يف التزايد كبح عىل قادرة املصحة) يف طويلة إقامة إىل الحاجة
الحركة عن نتحدث أن حتى يمكننا األمريكية، املتحدة الواليات يف الحرب. بعد استمرت
التي الذهان عالجات (وباقي للكلوربرومازين املكثف االستخدام كان العكيس. االتجاه يف
املصحات يف االحتجاز نسبة تقليل يف تَسبََّب قد ١٩٥٥ عام من ابتداء إليه) ستضاف
٩٠ بحوايل ١٩٤٥ عام من أعىل (أي فرد ألف ٥٥٠ بحوايل ذروتها بلغت قد كانت التي
ألٍف ٤٠٠ إىل ثم تقريبًا، فرد ألف ٥٠٠ إىل العدد انخفض ،١٩٦٠ عام يف مريض). ألف
يف جاء ،١٩٥٧ عام فرنسا، يف … ألف2 ٢٠٠ العدد أصبح ،١٩٧٥ عام يف .١٩٧٠ عام
العالجات تؤدي العالجي، املستوى «عىل بكاين: سوفور بون بمصحة السنوي التقرير
عداد يف كانوا الذين املرىض، من الكثري ونال مدهشة. نتائج إىل بالكلوربرومازين املمتدة

الطبيعي.» واملهني االجتماعي نشاطهم واستعادوا الشفاءَ املزمنني، املرىض
(جاك رسيًعا» عليها السيطرة جرت أو للجنون، الصاخبة املظاهر «اختفت
النفيس الطب مختص — روفني كريستوف جان كتب ،١٩٨٥ عام ففي هوشمان).
ألكرب التقريبي االختفاء «إن الوقت: ذلك يف بباريس أنطوان سانت بمصحة العصبي
األخف الجنون بأوجه يختص إكلينيكي لطب الطريق فتح قد التاريخ يف الجنون صور
«يف النفيس». «التمويه عن الحديث بدأ الحني، ذلك ومنذ املتبقية.»3 أو واملبتدئة واملختفية
املناسبة الظروَف املاضيِة األعتى صوره يف العقيل للمرض التبسيُط هذا أوجَد النهاية،
الثورة تلك نتائج من وكان النفيس».»4 للطب «املضادة تسمى فكرية حركة لظهور
األب بوصفه إليه يُنظر كان أن فبعد النفيس. الطبيب مهنة تقييم إعادة العالجية،
ولقد األدوية. معامل وتحسده عالجات يصف النفيس الطبيب أصبح للطب، املسكني

يتقاضاه. الذي األجر ن تحسَّ بالتايل وضعه، ن تحسُّ ظهر
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عىل بكاين سوفور بون مصحة استحوذت ما رسعان األخرى، املصحات غرار عىل
للنظريات االستماع لدى مثيله من أكثر التفاعل من املزيد (مظهرًة الثورية العالجات هذه
العالج، مجال «يف الرجال: قسم يف األطباء كبري يقول ،١٩٥٤ عام منذ «الباريسية»).
التي البيولوجية للعالجات املوسع االستخدام طريق عن ممتازة نتائج عىل دائًما نحصل
وقتها من ليحظى ،١٩٦٠ عام إال الصيديل التقرير يظهر لم تقليدية.» اليوم أصبحت
النفسية األدوية استهالك ألن ذلك للمحافظ؛ املقدمة السنوية التقارير بني متنامية بمكانة
وبربيتورات ومهدئات عصبية مثبطات للغاية: رسيعة وبطريقة االزدياد، عن يتوقف لم
(بالنقطة!) لرت ألف االستهالك بلغ … نفسية ومنشطات لالكتئاب ومضادات ومخدرات
من يقرب وما لرت وخمسمائة وألًفا ،١٩٦٢ عام يف دواء حبة ألف أربعمائة من وأكثر
(حوايل العقلية املصحة املرىضيف عدد تغطي األرقام هذه كل — ١٩٧٠ عام حبة مليون
تختِف لم وإن سبقها، ما بقوة دائًما تلغي الجديدة املنتجات كانت لقد ومائة). ألف
هذا ثراءً ازدادت الذهانية للحاالت الحالية العالجات «إن نقرأ: ،١٩٥٩ عام ففي تماًما،
الذهان»، و«مضادات واملهدئات العصبية (املثبطات) املهدئات من الكثري بإضافة العام
فعىل ،١٩٦٠ عام عن أما العقلية.» باألمراض التنبؤ يف ملموًسا تحسنًا تحدث التي
(الخبل العالج فيها يعجز التي الحاالت بعض وجود «من الطبيب شكوى من الرغم
مضبوط غري العالج يكون أو العقيل)، (التأخر حيالها الكثري فعل يمكنه ال أو والخرف)،
الجديد: الدواء هذا مخرتعي نشكر أن «يسعدنا طيب: خرب يوجد فإنه (العصاب)»؛

والهالوس.» الهوس حاالت يف عجائب يصنع الذي هالوبرييدول
العصبي الجهاز تعالج التي األدوية كانت سوفور، بون بمصحة ،١٩٧٠ عام يف
الوقت) ذلك يف عرش وأحد مائة عددها أن املتحدة األمم اتفاقيات إلحدى حرص يف (جاء
.(٪٩) الحيوية املضادات عن بكثري متقدمة ٪٤٥ األدوية: نفقات يف األول املركز تحتل
وثالثني ثالثة متضمنة األدوية، هذه أرباع ثالثة تشكل وحدها العصبية املثبطات كانت
االكتئاب ومضادات اليقظة) (تقلل واملنومات املهدئات عىل أيًضا متقدمة مختلًفا، دواءً
— سوفور بون مصحة يف امليزانيات. ارتفعت وفجأة، املخ). يقظة من (تزيد واملنشطات
يكن ولم ،١٩٦٧ عام ٪١١٩ بنسبة الدوائية النفقات نسبة زادت — ١٩٦٠ بعام مقارنة

… ١٩٧١ عام و٣٢١٪ ١٩٦٩ عام ٪٢٤١ البداية: إال هذا
األدوية كانت فقد عواقب. دون ليمر يكن لم النفسية لألدوية النجاح هذا أن إال
حاالت تسبب كانت كما عنيفة. أعراض ذي إدماٍن يف تقريبًا جميعها تتسبب العصبية
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الذهان إىل بالنسبة العالج كان — الحاالت معظم يف — وأخريًا مفهومة. غري الهذيان من
يشكل حوله من العالم أن يشعر الذي الفصامي أن «صحيح شافيًا. عالًجا وليس وقتيٍّا
فإن وهكذا، ضده. له كحصن وأيًضا التهديد لهذا كنظرية هلوسته يستخدم تهديًدا
حالة يف الالتي األرامل كمثل يكونون بهالوس يشعرون ال الذين الفصاميني بعض
واختالط الذاكرة يف واضطرابات نعاس وقوية: كثرية الجانبية األعراض كانت عوز.»5
باركنسون كمرض طبيعية غري وحركات ورعشة وسمنة الكالم يف واضطرابات األفكار
العرض يزيد (حيث متعارضة آثار أيًضا أو الحاالت، بعض يف مفاجئ وموت وسقوط
الدواء. وقف تستدعي لدرجة ضارة اآلثار تكون أحيانًا، يختفي). أو يقل أن من بدًال
مثل ُسميتها؛ درجة انخفضت أن بعد التسعينيات يف جديد من األدوية هذه عادت ولكن
السريوتونني كمية من تزيد (التي السريوتونينات فئة من دواء أشهر يعد الذي الربوزاك
عام من فرنسا يف تضاعف (الذي استهالكها من زاد مما املركزي)؛ العصبي الجهاز يف
دون من حتى أو املصحات، خارج قبل ذي من أكثر بصورة (١٩٩٧ وحتى ١٩٩٢
أدوية يتعاطى مواطنني أربعة كل من فرنيس مواطن هناك يكون فعندما طبية. وصفة
،(٢٠٠٠ عام دواء علبة مليون وخمسني مائة مقابل االجتماعي التأمني (دفع نفسية

العقيل. املرض تحديد الصعب من يصبح
بدواء تندد ١٩٥٥ عام منذ أصوات ارتفعت املصحات، يف باملحتجزين يتعلق وفيما
«سرتة يسمى عما الحديث انترش أعوام، عرشة وبعد نفيس». «كأسبريين الرجاكتيل
وأصبحت العصبي. الجهاز عىل تؤثر التي باألدوية يتعلق فيما الكيميائية» املجانني
النفسيني األطباء قبل من بسهولة تُطرح البيولوجية بالعالجات املتعلقة األخالقية املشاكل
النفيس الطب يتوصل فلم الستينيات. نهاية يف اإلحباط من نوع نرش يف ساهم مما ذاتهم؛
يف الحق ألدينا العقيل. املرض تفرس التي االضطرابات عمل طريقة تحديد إىل البيولوجي
هذه إىل فيها مشكوك معركة عرب نتوصل ألم للتجارب؟ كمادة عقليٍّا املريض استخدام
كتلة إىل — الحي ولكن — الهائج عقليٍّا املريض مأساوي نحو عىل تُحوِّل التي «السلبية
يؤدي أال النهاية، يف هوشمان). (جي للمبادرة؟» روح أي من خالية اللحم من طيعة
«أي النفيس؟ الطب تنحي إىل — مفارق نحو عىل — البيولوجية للعالجات العميل اللجوء
يف تضخم يصاحبه املريض مع النفسية والرابطة العالقة عن التخيل أن بالضبط القول

الكيميائي.»6 العالج استخدام
حولها. الشكوك ساورته البيولوجية العالجية الطرق رائد البوريت هنري فحتى
الدماغية قبل ما «التعقيدات من أخريًا تخلص الذي اإلنسان مستقبل البداية يف فيها فرأى
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ربما كتاباته، يف لهجته تغريت السبعينيات، من ابتداء فأكثر.» أكثر فيها ينغمس التي
طغى أن بعد الكانتور، وهو يروجها كان التي الجديدة العصبية األدوية أحد فشل بعد
اليقينيات كثرة بسبب متماسك غري عالم من له «يا البوريت: ويندد الربوزاك. عليه
العالم هذا يشء، أي يف ضمريًا يمتلك ال ألنه مرتاح؛ ضمري له الذي العالم هذا الرائعة!

يشء.»7 كل وجد ألنه يشء؛ عن يبحث ال الذي
لتشمل فقط الرعاية إطار البيولوجية العالجية الطرق ثورة تجاوزت بالطبع،
جديدة. تساؤالت طارًحا جديدة، أبوابًا املذهل التقدم وفتح الوضع، تغري بأكمله. الجنون
— الترشيحي العصبي النموذج إىل كثريًا يرجع النفيس الطب أصبح الحني، ذلك «منذ
تشكيل وأعيد العقيل. للمرض كنموذج املعقدة عمله بطريقة — املجهري املستوى عىل
مستوى عىل للتغيري، مدعوٍّا كله النفيس الطب كان األمراض. وتصنيفات تقسيمات
إكسري يكن لم ولكن العالج. بروتوكوالت مستوى عىل وأيًضا العقيل املرض تصور
الدوائية، الثورة مدى اتساع مقابل ويف النفسية، للمعاناة ناجع كعالج مقبوًال الهدوء

النفيس.»8 والطب النفيس للتحليل مناهضة واسعة حركات هناك كانت
حدث فقد وال؛ نعم فجأة؟ اختفت قد التقليدية العالجية الطرق بأن القول أيمكن
تختِف، لم ساكيل النمساوي فعالجات تماًما. تختِف لم ولكنها املجال، هذا يف بالغ تعديل
عاًما خمسني مرور بعد — أيًضا واليوم الكهربائية. بالصدمات العالج طريقة اختفت وال
اسم تحت موجودة الكهربائية الصدمات تزال ال — البيولوجية العالجات ظهور عىل
له: املريض إخضاع طريقة بشدة تطورت ولكن .ECT اإلليكرتوكونفولسيفي» «العالج
وتكون الجانبية. آثاره من للحد آخر عالج ويصاحبه الكيل، التخدير تحت املريض يكون
يوافق أن فيجب املوافقة، تخوله ال حالة يف كان وإذا إجبارية، «الواعية» املريض موافقة
يف اإلليكرتوكونفولسيفي العالج حاالت تبلغ الجدل، من الرغم وعىل عليه. الويصالقانوني
أن هذا ويعني .١٩٩٩ عام بريطانيا يف مرة ألف ومائتي سنويٍّا، مرة ألف سبعني فرنسا
القصري املدى عىل عالجية فعالية عديدة: املؤرشات وتظل يختِف. لم العالج من النوع هذا
عن كبديل أو بمصاحبة سواء املتوسط، املدى عىل وأيًضا بل الشديدة، االكتئاب حاالت يف
بالسوداوية، قبًال يسمى كان ما عالج يف مؤرشاته عن وبعيًدا أخرى. دوائية عالجات
وأيًضا الفصام»، أعراض «استثارة يف فعاليته اإلليكرتوكونفولسيفي العالج أثبت فلقد

املعقدة. الرصع حاالت يف — قطعية أقل بصورة ولكن —
بمجرد تراجع قد عام ألفي العمر من البالغ باملياه العالج أن تخيلنا إذا نخطئ
األمريكي النفيس الطبيب أراد والسبعينيات، الستينيات يف البيولوجية. العالجات وصول
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عىل تقوم طريقة وهي «التغليف»، طريقة ابتكر عندما بالطبع يجدد أن وودبري مايكل
خفض دون (ولكن البارد باملاء مبللة مالءات يف ساعات عدة إىل ساعة من املريض لف
الذهان حاالت يف أساًسا «التغليف» ويستخدم يومية. جلسات عدة مدار عىل حرارته)
املرض، تراجع تسهل ظروف خلق يف يتسبب أن املفرتض ومن الفصام. سيما وال الحادة،
وانفعاالته». حواسه تحفيز طريق عن جسدية صورة استعادة عىل املريض و«تساعد
املصابني األطفال مع خاصة — األوقات كل يف تستخدم التي الطريقة هذه نالت ولقد
األطفال أهايل تضم التي الجمعيات واعرتضت عنيفة. انتقادات — الذهان9 أو بالتوحد
يشء إىل التوصل جرى الواقع، يف املتوحدين!» األطفال معاملة سوء «أوقفوا املرىض:
الصادر العدد يف — «شاريفاري» الساخرة الجريدة كتبت فقد القديم، عىل اعتماًدا جديد
إحدى أعماق من حاًال انتُشلت أغطية يف بعناية بتغطيتك (ممرضك) «يقوم :١٨٤٢ عام
بصوته لك يقول وهو ويرتكك، […] ساعة وعرشين أربع ملدة هناك ظلت حيث اآلبار،

جيًدا».» وتعرق فلتَنَْم سيدي، يا خري عىل «تصبح العذب:
تسبب (التي إسبريال بواسطة الكحويل التسمم معالجة طريقة أيًضا توجد كانت
فأصبح عقليٍّا، املريض بعمل يتعلق فيما أما الكحوليات). تعاطي أثناء مؤملة اضطرابات
موكلة تعد لم العكس عىل ولكن السابق، يف هي كما املهام ظلت بالعمل». «املداواة يسمى
الرعاية مجال يف جديدة ملهنة إيجاده من الرغم عىل يفلح، لم األمر هذا أن إال املرىض. إىل
ترفيهية؛ وأنشطة ألعابًا الجماعي بالعمل املداواة وتتضمن بالعمل. املعالج الصحية:
أيًضا. األمر هذا يفلح لم ولكن استقالليته، وزيادة بيئته يف املريض إدماج تيسري بهدف
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الطبالنفيس مناهضة

بازاليا مثل بأسماء االستشهاد إىل تلقائيٍّا يقودنا النفيس الطب مناهضة عن الحديث
فرًدا، الخمسني عددهم يقارب الذين مؤيديهم، ومجموعة والينج وكوبر وساس وفوكو
مؤسسة النتقاد اللهجة شديدة مقاالت — والسبعينيات الستينيات خالل — نرشوا والذين
ذات — الهوجة هذه اعتبار يمكن وال يشء. فعل عىل قادرة تعد لم التي النفيس الطب
الحقيقة، ففي مفاجئة. ثورة — التقليدي النفيس الطب إىل بالنسبة املدمرة النتائج
مظاهرها بدأت ولقد ذاته، النفيس الطب قدم قديمة النفيس الطب مناَهضة حركُة تعد
عكس عىل — النفسية الطبية املؤسسة أن إال العقلية. للمصحات الذهبي القرن خالل

صلبة. مؤسسة الوقت ذلك يف كانت — والسبعينيات الستينيات

النفيس الطب قدم النفيسقديمة الطب مناهضِة حركُة

االجتماعية، أو السياسية املعارضة لتشجيع ميًال الثانية اإلمرباطورية إظهار لعدم نظًرا
ولكن واسًعا. قبوًال تلقى تكن ولم نادرة، النفيس للطب املناهضة املطبوعات كانت فقد
مصحات يف املجانني «عزل مثل الطبية، الكتابات بعض وجود ذلك من الرغم عىل يالحظ
القانون يوفرها التي الحماية كفاية وعدم هؤالء، عىل السلبي واألثر العقلية، لألمراض
األعوام مع تماًما الوضع اختلف ولكن .١٨٦٤ عام تورك الطبيب بقلم عقليٍّا» للمريض
١٨٣٨ قانون برضاوة تهاجم املعارضة الصحافة نجد حيث الثالثة؛ للجمهورية األوىل
التعسفي. الحبس حول حينها املثارة القضايا بعض إثر عىل العقلية، املصحات وتنتقد
١٨٦٨ عام األول عددها منذ اشتهرت التي — «املصباح» مجلة شنت ،١٨٧٩ أكتوبر ويف
حملة — االستياء» أثارت موضوعات جانب إىل موضوع، مليون والثالثني «الستة بفضل
ذات الثقيلة األبواب رصير أصوات نسمع نعد «لم العقلية.1 األمراض مصحات ضد
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الهجوم: محط هو ١٨٣٨ عام قانون كان املفصالت.» كل تزييت تم الصدئة: املفصالت
دائًما عائالتهم. لصالح وإنما العقيل، االعتالل مرىض لصالح ليس القانون هذا «وضع
أي لصالح بالفرد التضحية تكون دائًما االجتماعية: املنظومة عىل النظام يسيطر ما
العقلية: األمراض أطباء ويرد أفراد!» من مكونة ليست الجماعات هذه وكأن جماعة،
مناورات إىل يلجأ قد الذي منهم ا جدٍّ القليل إال يوجد ال أنه دوًما فأعتقد األطباء، عن «أما
بسانت داجونيه (هنري العقيل» املرض ادعاء تحت حريته من فرًدا ليحرم رشيفة غري
الطبيب يعد ولم باملعلومات). يمدونها مراسلون بالرضورة «املصباح» لجريدة كان آن،
كامباني الطبيب يكن «فلم السخرية: أو للتأنيب محطٍّا — ١٨٣٨ عام بقانون املسلح —
برضاه سواء عقليٍّا، مريض أنه عىل إليه يقدَّم شخص أي بإدخال يقبل — ثقة وكله —
املغرور». «املتفاخر كنمط نفسه يقدم أن وهو واحد، أمر إال يُفته ولم عنه. رغًما أو
ذكيٍّا. تكون أن من بد فال مفكًرا، مجنونًا تكون أن أردت إذا ذكره، ملا وفًقا أنه صحيح
تشخيص يف الخطأ عدم له يضمن كان األخرية، الصفة هذه عن البحث يف تشدده إنَّ

مرضاه.»
:١٨٧٣ عام كامب دي ماكسيم كتب حيث العواصف؛ وسط ١٨٣٨ مىضقانون لقد
املستفيدين لصالح عوائق أي دون يعمل أنه إال األساسية، أحكامه يف ممتاز قانون «إنه
بعنف حاد هجوم عليه يَُشن جدية، دوافع أي دون وفجأة، عاًما، عرشين وملدة منه،
[…] رسية وخطابات للعدالة وإنكار تعسفي حبس عن الناس فيتحدث فيه. مبالغ
وهي اللهجات؛ وبكل بسهولة، فرنسا يف العقول إثارة يمكنها بكلمة، االستعانة وتمت
شديد بجهد أُعدْت — قوانني مرشوعات ُمنيت الفردية.»2 الحرية حول يدور الحديث أن
السلطة من مزيد إعطاء أيجب … و١٩٠٧ و١٨٩٣ و١٨٨٦ ١٨٨٢ أعوام يف بالفشل —

للطبيب؟ أم لإلدارة، أم للقايض،
الذي القدامى، الرابعة الفرنسية الثورة أنصار أحد — فاليسا جول روى وعندما
زيارته عن — ١٨٨٢ عام الحكم تخفيف بعد املنفى من والعائد باإلعدام، عليه ُحكم
جانب من الذًعا انتقاًدا يثري ربما ذلك كان بالس»،3 «جيل رواية يف آن سانت ملصحة
روى والفزع، اإلحباط بمالمح مليئة لوحة ففي أسوأ. كان حدث ما ولكن العام. الرأي
أثواب من فيها بما الثياب مغسلة املرور أثناء نرى جعلونا الرحلة، «انتهت قائًال:
املالبس كانت األصفر. الناعم الجديد القنب ليف من املصنوعة املجانني وسرتات للتعذيب
وقد بالرتتيب، صفوف يف موضوعة املصحة دخولها وقت مريضة كل ترتديها التي
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هنا إىل اآلباء أو األزواج بعض إحضار يجب كان لعله البطن. عىل أرقامها خياطة تمت
صامتة محطمة كائنات إىل تحولن وقد بناتهم أو زوجاتهم يروا أن يرغبون ال الذين
هذا الصغرية، السلة أو الشال أو الثوب عىل تعرفوا فربما املمرات؛ يف أمامهم تُجر
بسيطة، قصة خالل ومن القش.» قبعة عىل القماش هذا الرأس، غطاء عىل الدانتيل
املشغوالت املساملات املريضات منطقة إىل ذهبنا املؤسسة: بخصوص حكًما فاليسا يصدر
أو سالتهن يف ويضعنها الرشائط من قطعة يأخذن بعضهن «كانت الخياطة، بأعمال
الورد، من يخاف كان بذلك. راضيًا الطبيب يكن ولم شعورهن، يف يضعنها صغرية وردة
يف كسندريال ويَِخْطَن يعملن املريضات رؤية يفضل كان الوردية. الرشائط يحتمل وال
يؤكد عندما يعارْضنه وال أبًدا يتذمرن ال الالتي املريضات بالتحديد يحب كان انكسار.

مجنونات.» أنهن لهن
الصادر العدد يف اتضح كما الكاريكاتري، رسامي هوى عىل الهوجة هذه جاءت
املصحات بعنوان بور» أو «أسيت مجلة من ١٩٠٤ يوليو من والعرشين الثالث بتاريخ
لوندر ألربت كتبه الذي هو النفيس للطب مناهضة األكثر التقرير يظل ولكن واملجانني.
أن مهنتنا «ليست كتب: الذي — امللتزم الكبري الصحفي هذا اشتهر ولقد .١٩٢٥ عام
العام — الداء» موقع عىل ريشتنا نضع أن بل باألخطاء، نشهر أن وال الناس، نسعد
العسكرية باملستعمرات عنيف تنديد وهو شيئًا»، يَر لم «دانتي مقاله بفضل السابق
«البارييس لجريدة — كتب ،١٩٢٥ مايو من العرشين وحتى السادس من للعقوبات.
حاول قد نفسه هو كان العقلية. األمراض مصحات حول املقاالت من سلسلة — الصغري»
فاقرتح عقليٍّا. مريض أنه عىل الحكومي للمستشفى التابعة التمريض رعاية يدخل أن
سنوات عرشة قبل التقيا قد (كانا يعرفه ال بأنه تظاهر الذي — كلريامبو الطبيب عليه
املكان. عدوى من خوًفا لوندر فرتاجع مبطنة؛ زنزانة يف يقيم أن — تسالونيكي) يف
لوندر ألربت يكتِف لم أخرى.»4 مصحة تدخل أن «حاول قائًال: قبعته كلريامبو له فأعاد
ويطلق بحركته، فيقوم بجواره؛ هو بمن يهتم فال فرديٍّا، يكون «املجنون باملشاهدة:
بديل هو إنما نراه الذي والجسد منعزلون. ملوك إنهم […] استقاللية بكل رصخته
يبدو وعندما داخله. تحيا ولكنها أمثالنا، للعامة مرئية غري أخرى شخصية وراءه يُخفي
الهائج فاملجنون […] تتجول الثانية شخصيته خرجت فربما عاديٍّا، كائنًا املجنون لنا
وقت هناك يكون ال فعندما يفعل، ماذا يسأله أحد ال هياجه. حدة تقل أو يهدأ أن يمكن
التعامل يتم تهدئته. حينها يمكن ينخفض، وعندما هياجه. تخفيض يتم لتهدئته، كاٍف
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يتم — الرجال لدى — الحاالت بعض هناك تغيل. التي الطبخ أواني أحد كأنه معه
ولكنها املعاملة، يف الطريقة بهذه األطباء يأمر ال الحذاء. بنعل املريض مع فيها التعامل
رعاية، دون مرتوكون «املجانني صفحة: كل يف يذكر كان الليل.» أثناء بالتحديد تحدث
واجبنا […] املصادفة بمحض هذا يكون فإنما الشفاء، أحدهم نال وإذا حراسة. دون

جنونه.» من املجنون تخليص وإنما املجانني، من التخلص ليس
عام يف بعده. جاءوا من بفضل االستمرار فرصة الصحفية الحمالت هذه نالت وقد
كبريًا جهًدا يحتاج األمر يكن «لم موبًخا: فاالبريج يدعى غامض شخص كتب ،١٨٦٦
مصادر تبدو — كثب عن بمالحظتها — أنه من قبًال، درسته قد كنت مما واقعيٍّا للتأكد
اإلمرباطورية عهد نهاية يف وأيًضا الرابع.»5 شارل امللك عهد منذ تقريبًا ثابتة الفن هذا
— منهم) خوًفا ازددُت مهارة؛ ازدادوا (كلما قبًال ذكرناه الذي — لجرسونيه كان الثانية،
تركزت معاناتهم، تفاصيل أدق يرُوون الذين نظرائه عكس فعىل استمرارية. أكثر بصمة
االحتجاز فرتتي ضوء يف وذلك ،١٨٣٨ قانون إصالح رضورة حول بالكامل مذكراته
بتعسفية جرسونيه ويندد مختلفتني». «بطريقتني خاللهما عالجه تم اللتني املتتاليتني
للمريض الطبيعيني الحامني وبعجز العنكبوت») «شبكة بالفعل يشبه (الذي القانون
املتواطئ). يكن لم إن (املخدوع والقضاء النهاية؟) يف هي (فأين — عائلته أي — عقليٍّا
ويذكر الجميع.» تتبع باألحرى أو أحًدا، تتبع ال السلطة «فتلك بنفسها: تدور اآللة كانت
الرائعة: الرتوس ذات (١٨٦٩ عام يف (كنا الحديثة» واالخرتاعات اآلالت «هذه جرسونيه
له «يا االحتجاز، غاية عن أما كله.» الفرد معها لتجر قماش، قطعة بها تعلق أن «يكفي
وقد قريبًا إليك ليعيدوه يأخذونه وإنهم مريض، إنه تقول نفسك تدع ال لغوي! نفاق من
ويختتم العام.» لألمن رضورة به التضحية أن يُعتقد ضحية، إنه ال! وألف ال شفاءه. نال
هو للبرشية، الحقيقي الخري فاعل «إن تورك: الطبيب عن يقتبس وهو برباعة جرسونيه

بينيل.» عمل يدمر من
ضخمة: عناوين وحملت اإلمرباطوري، النظام انهيار بعد الشهادات وتضاعفت
للخارج»، تمهيدية «جرائم شارنتون»، «مصحة فرنسا»، يف العقيل مرىضاالعتالل «نظام
ويندد 6… الداخل» من منظمة إدارية «مفاسد تعسفية»، «أفعال وتبديد»، «رسقات
العقلية، املصحة داخل واملعاناة باملفاسد — هارب كمريض نفسه يقدم الذي — املؤلف
عن أما املصحة. تدخل جديدة ضحية أي تعانيه الذي اآلدمية من الحرمان عىل مشدًدا

القانون!» ضد قانون يوجد ال «إنه فيقول: إليها، اللجوء يمكن وسيلة أي
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تم فلقد األمريكية. املتحدة الواليات يف باكار إليزابيث ضده ناضلْت ما هذا كان
زوجها طلب عىل بناء — الكالفينية مذهب أتباع من كاهن زوجة وهي — احتجازها
كان السبب أن ويبدو .١٨٦٣ وحتى ١٨٦٠ عام من (إلينوي) جاكسونفيل بمصحة
رساحها أُطلق النهاية؟) هي كانت ربما (أو باملذهب تتعلق اختالفات عن تعيسة قصًصا
إىل األمر ترفع أن قررت وعندها املنزل، يف حبسها تم ولكن زوجها، طلب عىل بناء
العرفية.7 السلطة وضد تعسفيٍّا اعتربته الذي احتجازها ضد مزدوجة بصورة القضاء
نهاية ويف القادمة.8 األجيال ستتذكرها التي النسائية املعركة بالتحديد تلك وأصبحت
جلسات وخالل باكار. إليزابيث انترصت واسًعا، إعالميٍّا اهتماًما نالت التي املحاكمة
الدينية بالخالفات يتعلق ففيما مضطربًا: مجنونة أنها أعلن الذي الطبيُب بدا االستماع،
ماذا إذن القايض: ويسأله الالهوت. يف خبريًا ليس بأنه االعرتاف يجب الزوجني، بني
شديد بغضب تشعر «كانت بسذاجة: الطبيب فريد لديها؟ األخرى الجنون أعراض كانت
معها، الحوار أنهي أن قبل حتى يل قويٍّا عداءً وأظهرت مجنونة. إنها لها نقول عندما
العقل، سليمة باكار إليزابيث بأن فقط املحكمة تعرتف ولم باحتقار.» تعاملني وكانت
هيئة من مبدئي قرار دون احتجاز أي إلينوي) (يف هناك يكون بأال حكمت أيًضا بل
تابعوا الذين األمريكيني والصحافيني العقلية األمراض أطباء من عدًدا أن إال محلفني.
بجديدة، ليست محلفني هيئة إىل اللجوء ففكرة القرار. لهذا ارتياًحا يُبدوا لم القضية
من أفضل الجنون يف تفصل أن بسطاء مواطنني مجموعة من مكونة للجنة كيف ولكن
قضاة يريدون يكونوا لم الوقت ذلك يف النفيس للطب املناهضني فإن باختصار، طبيب؟

لألطباء. رفضهم بقدر
نفسية، ألسباب االحتجاز ضد حملة شنوا الذين والفاعلني» «الشهود هؤالء من لكلٍّ
يصل لم ال. أم مجانني بالفعل كانوا إذا ما معرفة هو بالطبع يُطرح الذي السؤال كان
املرض من سابقة بحاالت إصابتها يف يشتبه كان التي — باكار إليزابيث حالة إىل األمر
بهارسييل يختص وفيما القانوني. حجاجها من إطالًقا يغري لم الذي األمر — العقيل9
مريضة «مذكرات كتابها ظهر ،١٨٨٣ عام يف يُطرح. أن يستحق ال فالسؤال روي،
الدولة من ونالت قضية رفعت املتقطع، االحتجاز من عاًما عرش أربعة فبعد عقليٍّا».
حاالت بطلة فرنسا يف تصبح هي وها القانوني. غري االحتجاز بسبب ضخًما تعويًضا
تنقية تم الواقع، يف .١٨٣٨ قانون حول أخرى مرة الجدل ُمشعلة التعسفي، االحتجاز
من بعناية (١٨٨١ عام (توفيت وفاتها بعد صدرت التي «مذكرات» كتابها طبعات
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من اختطافها تم ولكن بريي، دوقة ابنة أنها (تعتقد الغامض بميالدها املتعلق هذيانها
جذبت فجأة، املضمون. يف وليس الشكل يف خطأ إىل استند الحكم أن إال التويلري). قرص
لحاالت نموذًجا اعتربوها الذين النفسيني األطباء اهتمام عائلتها عن هارسييل رواية
أن من تمكَّنت الناحية، هذه من وهكذا، ومتماسكة). منطقية (هلوسة الواعي» «الهذيان
عىل ذكرها يتم أنه يمنع ال هذا لكن شهرتها. ونالت تعسفي احتجاز ضحية أنها تثبت

النفيس.10 للحبس ضحية باعتبارها اليوم إىل املؤرخني يد
شارنتون.11 بمصحة جيل أندريه كتبه للذكريات ديوان ظهر ،١٨٨٣ عام يف وأيًضا
لجول صديًقا كان حياته. طوال البؤس إال يعرف لم ولكنه كاريكاتري، رساَم جيل كان
والعظمة الثراء بهالوس إصابته بسبب ١٨٨١ عام بشارنتون احتجازه وتم فاليسا،
للمرة رساحه أطلق العام. بالشلل تشخيصه تم النهاية ويف هويس»، «هياج ب املصحوبة
«املجنون»، :١٨٨٢ عام صالون يف ظروفه عن تعرب لوحة رسم نقاهته، وأثناء األوىل،
القدر، (ولسخرية الزنزانة زاوية يف وملًقى بسرتته مقيًدا عقليٍّا مريًضا تجسد وهي
مرة احتجازه أعيد ولكن أعماله). مجمل من بيعت لوحة أفضل اللوحة هذه كانت
جيل جنون إن عمره. من واألربعني الخامسة يف ١٨٨٥ عام ومات بشارنتون، أخرى
حول الكئيبة الطبية املالحظات لوحة يف ذلك يظهر كما شخص، ألي شك موضع ليس
— الكثريين شأن شأنه — الرياح أدراج القصرية كتاباته تذهب أن يمكن كان حالته.12
لها. مقدمة كتابة عىل وافق قد كان — أصدقائه أحد كان الذي — دوديه ألفونس أن لوال
يندهشوا لم حوله املقيمني إن يل: وقيل شارنتون. مصحة يف محتجز أنه أُبلغت «فجأة،
عضو ثالث هو جيل كان ورعبًا. ذهوًال األمر يل سبَّب إِيلَّ، بالنسبة ولكن األمر. هذا من
يف ماتا قد كانا ديبوا وجان باتاي شارل الجنون: يصيبه الذي الصغرية مجموعتنا يف
«لقد بجيل: دوديه التقى االحتجازين، بني ما الفرتة ويف العقلية.» األمراض مصحات
الطرق إحدى يف ملًقى وجدوه أيام، ثالثة «وبعد ُشفيُت.» لقد شارنتون، من خرجُت
مجنونًا! العقل، فارغ فمه، فاغًرا عينيه، يمأل والفزع الحجارة من كومة فوق الريفية
الرعشة مقاوًما مؤلَّفه مقدمة لكتابة أسعى وأنا حينها ومن شهور، عدة منذ ذلك كان
أنت؟ أين أتسمعني؟ هنا؟ أأنت صديقي! يا جيل لريشتي. إمساكي بمجرد تنتابني التي
ومرشقة وفنية وفرية مثلك، جيدة كتابة فصيًحا، شيئًا لك أقدم أن أردت إني أُقسم …
أكثر متعلًقا هنا األمر يبدو ولكن أستطع.» ولم حاولت، لقد العزيزة. مذكراتك مثل
الجنون. ينكر أن ألحد يخطر فلم النفيس. الطب بمناهضة منه الجنون من بالخوف
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مناهضة عن تعبريه عند إال هنا نتوقف لن ولكن األدب. تورط من بدٌّ هناك يكن ولم
تحركه الذي الشعري الخبل أو اإلبداعي الجنون لقضية التطرق دون النفيس، الطب
كان إذا عما اآلن إىل لنا يقل لم العلم ولكنَّ بالجنون، الناس «وصمني اإللهام. مصادر
يف مرض من يأتي عميق هو ما كل كان إذا وعما ال، أم الذكاء درجات أسمى الجنون
بعض أصابت التي بها، املعرتف الجنون حاالِت جانبًا وسنرتك بو). (إدجار التفكري»
قد األخري هذا أن سيما وال أرتو، وأنطونني وهولدرلني نريفال دو جريارد مثل الُكتاب
أثناء — أرتو يقل ألم النفيس. الطب مناهضة أعالم أحد — فوكو منذ خاصة — أصبح
للسحر مستودع سوى ليست العقلية األمراض مصحات «إن :١٩٤٦ عام إذاعية حلقة
بل عالجهم، بطرق السحر هذا يشجعون األطباء أن فقط وليس واملتعمد.» الواعي األسود
املجتمع ألن مرىض؛ هناك يكون فلن أطباء، هناك يكن لم فإذا أنفسهم. يمارسونه إنهم
يجب ولكن األموات، من يحيون إنما يحيون فالذين املرىض. وليس باألطباء، أوًال بدأ
بكل املوت يخفي العقلية األمراض مصحة مثل يشء يوجد ال […] املوت يحيا أن أيًضا
غري العبقرية من قدر مخبول كل لدى «يوجد أيًضا: أرتو وكتب باملوتى. ويحتفظ هدوء،
لها مخرًجا تجد أن تستطع فلم الخوف، تثري رأسه يف تشع التي فكرته ولكن املفهومة،

الهذيان.» إال الحياة ضدها تمارسها التي الضغوط من
باملضادة وصفها يمكن والتي العرشين، القرن من األول النصف يف الروايات تكن لم
أيديولوجية لها — العقلية األمراض ألطباء املناهضة الدقة أردنا إذا أو — النفيس للطب
يف ما نوًعا أيديولوجية لها كانت اليوم. نقصده الذي باملعنى سياسية أو اجتماعية
هذه كانت العقيل. والطب العقلية األمراض مصحة من التخوف إظهار يف طريقتها
«القوة روايته عن أنطوان لجون ١٩٠٣ عام أهديت جونكور جائزة أول حال هي
توركيه أندريه املؤلف وكان ا. هامٍّ شيئًا تقدم ذاتها حد يف الرواية تكن لم املعادية».13
عىل الرواية أحداث تدور إحداها ويف قصته، من مسودات عدة كتب الحقيقي) (اسمه
القارئ يشارك حيث املصحة؛ هو األحداث مرسح كان النهاية ويف أشباح، سفينة ظهر
تسكنه، معادية» «قوة هناك بأن يشعر إنه األحوال، جميع يف مجنون؟ أهو البطل. فشل
ازدواجية باستمرار تتجىل حيث املتكلم؛ بصيغة املكتوب الرواية نص يف يظهر كما
متهمني. إىل واملمرضون األطباء تحول بأن انتهيا ويقظته وعيه ولكنَّ البطل. شخصية
أجمل يف مجنونًا نفسه هو أصبح بأن انتهى — الشكل قبيح الرشير — بيدهوم فالطبيب
عىل — البطل — فييل أوشك حيث باملياه، العالج قاعة يف اإلطالق. عىل الرواية مشاهد
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من يكفي ما يملك الذي بيدهوم الطبيب جولة أثناء املياه، دفقات عنف تحت غرًقا املوت
فعظام احرتسوا؛ كالطفل! صغرية دفقة «أعطوه بالعمل: أوامر املمرضني ليعطي النفوذ
بالفرار، بفييل األمر انتهى طوفانًا!» منكم يطلب أحد ال قليلة! أمطاًرا رقيقة! كتفه
البحار. أعايل يف ومغامرات حب رواية كأنها — اختالطها ازداد التي — الرواية وانتهت
دوديه) وليون ومريبو (ويسمانس الوقت ذلك يف الُكتاب كبار أن نتخيل عندما نتعجب
تقدَّم التي القتامة الشديدة الرؤية هي هنا يهمنا ما ولكن الكتاب! هذا ملثل تحمسوا قد

بالطبع. تشفي ال فاملصحة ال! العقلية. األمراض مصحة عن
سرية وهي آن»، سانت عن ذكريات – املجانني «مدينة رواية يف قتامة الجو يزداد
للمورفني، مدمنًا املؤلف كان 14.١٩٠٥ عام ظهرت ريتشارد) (مارك ستيفان ملارك ذاتية
الجحيم هذا داخل رحلته ويروي آن، سانت بمصحة أشهر ثالثة ملدة احتجازه وتم
بقايا تعذيب يتم و«فيه البيضاء، الثياب الناس فيه يرتدي سجن إنه والجماعي. الفردي
من مجموعة أو الخمور مدمني املخابيل من مجموعة يد عىل وقاحة بكل البائسني البرش
لالعتالل مرىض أول أنهم عىل املتماسكة غري الجنونية حركاتهم تدل الذين العلم، مدعي

… منه للخروج سبيل ال مكان إنه املصحة.» داخل العقيل
كان الذي لتشيكوف، «٦ رقم «الغرفة رواية يف الجو نفس واضح بشكل ونجد
طبيب جاء والفزع. الجحيم نجد أيًضا وفيها األدبي. للعمل بالكامل يتفرغ أن قبل طبيبًا
األيام)، كل للمستشفى يذهب يعد (لم الالمباالة من حالة يف البداية يف ليغرق جديد
طويلة، محادثات وعرب االضطهاد. بهالوس مصاٍب عقليٍّا مريض إنسانيُة َلَمَستْه حتى
االحتجاز إىل النهاية يف املطاف به انتهى حتى الجنون يف تدريجيٍّا اآلخر هو ينغمس بدأ
فكرٌة عاصفة وبطريقة داخله ظهرت الفوىض، هذه عمق ويف «وفجأة، .٦ رقم الغرفة يف
يوم، بعد يوًما أعوام منذ الرجال هؤالء تحته يرزح شديد ألم هناك بأن تُحتَمل، ال مفزعة
العرشين طوال استطاع كيف القمر. ضوء تحت السوداء الظالل يْشبهون بدءوا حتى

املعرفة؟» يف يرغب حتى أو يعرف أالَّ املاضية عاًما
سوبريان، ألندريه الوثائقية الرواية ذكر أيًضا جاء العرشين، القرن منتصف يف
البيضاء» الثياب ذوو «الرجال رواية مؤلف ويفرس قبًال. منها مقاطع بضعة ذكرنا والتي
مرىض من وانطالًقا النفسية. املصحات عالم استكشاف إىل كطبيب قادته التي األسباب
يستحقون «الذين املساملني اآلخرين املرىض مالحظة إىل توصل املجرمني، العقيل االعتالل
فهم جسدية»؛ أمراًضا يعانون الذين أولئك مثل االحرتام وكل بل الشفقة، كل جدارة عن
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«فعندما كرامتهم.» من حتى يشء كل من مجردون ذلك وفوق ومكدسون، «محبوسون
يدَّعي أن أحد يجرؤ ال ُمْعِدين، مرىض تحمل ألنها صحيٍّا َحْجًرا سفينة عىل نفرض
وسط يف الطويل الروحي «املوت يسميه ما سوبريان الطبيب ويذكر لرعايتهم.» هذا أن

املطلق.» الصمت من مؤامرة داخل العامة والالمباالة الجهل
يرضب «الرأس الذاتية السرية تشبه التي لروايته بازين هريفيه ذكر أيًضا ويجب
العقلية األمراض مصحات حول املرعبة لتحقيقاته وأيًضا ١٩٥٩ عام املنشورة الحائط»
من ليس ولكن اآلخرين، الكتاب من العديد وهناك الخمسينيات. خالل أجراها التي
الذي األدب إال يكن لم الثانية العاملية الحرب تال الذي العقد خالل أنه نعتقد أن العدل
بالكامل. مصداقيتها فقدت التي العقلية األمراض مصحات مؤسسة إزاء سخطه أعلن
والذين لالحتالل السوداء باألعوام تأثروا الذين — النفسيني األطباء من الكثري فهناك
باملؤسسة نددوا من أول كانوا — نقابية أو سياسية معارك األرجح عىل يخوضون كانوا
عن الحديث أثناء قبًال التقيناه الذي — بونافيه لوسيان الطبيب ذلك عىل واملثال كلها.
لصالح املناضل — األملاني االحتالل فرتة خالل جوًعا ماتوا الذين العقيل االعتالل مرىض
فيها يحيا التي بالظروف «عقل» مجلة يف مندًدا العقيل»، الطب عن يبعد نفيس «طب
عما يكون ما أبعد «وضع من يعانون ممن العقيل االعتالل مرىض من اآلالف عرشات
هذا يف تغتفر.»15 ال قسوة من ويعانون بل املجال، هذا يف الطبية املعارف إليه توصلت
النفيس»، الطب «مأساة موضوع حول ١٩٥٢ ديسمرب بتاريخ الصادر املجلة من العدد
صورة ذلك بعد إي (يستخدم آليٍّا» «إنسانًا (املريض) نعتربه «عندما إي: هنري كتب
اآللية بهذه مكانه أنفسهم يضعوا أن أو به يُقاَرنوا أن الجميع يرفض اآللة»)، «املريض
وحتى العقلية األمراض طبيب من بدءًا فالجميع ومقلًقا، خطريًا األمر يكون املتفجرة،
إلقصائه موجودون هم إنما واملمرضني، واألصدقاء والعائلة باألقارب مروًرا املرشع،
«نحن سيوران: كتب ذاته، العام ويف إنسانيته.»16 دليل من وحرمانه املجتمع عن بعيًدا
منتقًدا اآلخرين أمام بجالء فيظهر وجهه. فيخونه املجنون أما وجوهنا، خلف نتحصن
يأتيه، من كل عىل ويفرضه ورعبه فزعه عن يعلن أصبح قناعه، فقد فبعدما ذاته.
نقيده أن الطبيعي ومن بالتأكيد. يزعج االنكشاف من القدر هذا كل كلها. ألغازه مظهًرا

.(١٩٥٢ املرارة، (مقاييس ونعزله»
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والسبعينيات الستينيات هوجة

— الوقت هذا حتى أحًدا يهم يكن لم الذي — الجنون تاريخ يبلغ أن املفارقة من ليس
الستينيات أعوام يف النفيس للطب املضادة الهوجة بفضل الشعبي االهتمام من درجة
األحداث مقدمة يف فجأة — ذاته الجنون من أكثر — املجنون وأصبح والسبعينيات.

يرفضه. ملجتمع الفداء كبش صورة إىل ليتحول اإلعالمي، واالهتمام
النصف يف النفيس الطب مناهضِة حركِة اتساع مدى نقيس أو نعي أن يسعنا ال
وهو أال واالجتماعي؛ التاريخي سياقها يف نضعها أن دون العرشين القرن من الثاني
الثانية». العاملية الحرب تلت التي عاًما «الثالثني عرص يف الثرية البالد أزمة الغرب، أزمة
اإلنتاج يف املطردة فالزيادة االنتقادات. أنواع لكافة محطٍّا االستهالكي» «املجتمع كان
جالربايث كيه (جي االجتماعية للمشكالت عالًجا وال نجاحه، عىل كافيًا دليًال ليست
السكانية الزيادة عن الناتج الطالبي والتمرد القيم أزمة وكانت .(١٩٥٨ الثراء»، «عرص
الستينيات اتسمت األمريكية، املتحدة الواليات يف الغربية. املجتمعات بالفعل زعزَعا قد
واألقليات والنساء «السود» حقوق لصالح «السلطة» —ضد أحيانًا العنيفة — بالرصاعات
لتسبق ،١٩٦٤ عام التعبري» «حرية حركة ظهرت بريكيل، يف والسلوكيات. التعبري وحرية
— ماركوس هريبرت تمكن بريكيل، يف وبالفعل، فرنسا. يف ١٩٦٨ مايو حركة وتلهم
التنديد من — النازية صعود خالل املتحدة الواليات إىل هاجر الذي األملاني الفيلسوف
هذا ويصم بالوفرة. يتسم أصبح الذي املجتمع وسط قيمته وضياع الفرد باغرتاب
وتشويه بإخضاع يقوم الذي الالإنساني بالطابع نفسه الربح مبدأ الفرويدي املاركيس
(١٩٦٤) الواحد» البعد ذو «اإلنسان كتابه ويف الكامنة. البرشية الطاقات وكبت الغرائز
بالرأسمالية الوقت نفس يف يأتي الذي العالم ينتقد — ١٩٦٨ عام الفرنسية إىل املرتجم —
نقدي عقل أي إبعاد فيه يتم والذي الوهمية، االحتياجات من املصنوع العالَم والشيوعية،

األعظم». «الرفض ماركوس أسماه ما هذا للنظام. معارضة أي أو
تماًما هذا يف وتختلف الواسع، السياق هذا يف إذن النفيس الطب معارضة وتأتي
إىل إال تهدف تكن لم والتي تاريخه، طوال النفيس الطب صاحبت التي املعارضة عن
هو وما طبيعي هو ما نسبيِة مسألُة جذريٍّا تُطرح املرة، هذه العيوب. من تخليصه
للتشكيك. يخضع الذي هو فحسب، العقلية املصحة وليست ذاته، فالجنون مريض.
ذات املجتمعات يزعج ما لكل مجازية صورة — الواسع بمعناه — الجنون وأصبح
التفرد. تحريم هو التحريم، أصل «إن الواحد». البعد ذي «لإلنسان املوحدة املقاييس
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ويف تدمرها. فقد ضدها، كنت وإذا ضدها. تكون املجموعة، عن مختلًفا تكون فعندما
يمثله الذي الخطر تقيص أن املجموعة عىل يجب الحماية، سبيل ويف األوضاع هذه
نفسه عقليٍّا املريض يف يرفضه الذي النموذج يحدد يقيص، الذي فاملجتمع االختالف.»17
الجنونية»: النفيس الطب مناهضة «سنوات كروزيه ميشيل ذكر ،١٩٧٩ عام منذ …
حدود دون من أي جنونيٍّا؛ منطًقا كان — الوقت ذلك يف السائد — اليسار منطق «إن
وال قوة، أكثرها ولكن مظاهره أحد إال النفيس الطب مناهضِة حركُة تكن ولم قيود. أو
أساًسا األعوام هذه يسود كان املجال. هذا يف ومتأخرة بل حذرة دائًما كانت بلد يف سيما
الثقايف املضمون ذات واألساليب للمؤسسات املناهض العنف من عادي وغري عجيب مزيٌج

املنطق.»18 هذا إال تماسك أي دون من جذرية األكثر
املعارصة، النفيس الطب مناهضِة لحركِة املؤسسني اآلباء أحَد ساس توماس يعد
أفكاره استلهموا الذين أمام اليوم يخبو بدأ قد دوره كان وإن تشدًدا، أكثرهم وأحَد
املتحدة الواليات إىل هاجر ثم ،١٩٢٠ عام بودابست يف ساس ولد فوكو). رأسهم (وعىل
النهاية يف ويتحول طبيبًا يصبح أن قبل فيزيائيٍّا، يعمل كان .١٩٣٨ عام األمريكية
منذ النفيس الطب مؤسسة تجاه العنيفة مواقفه حرمته ما ورسعان نفيس. طبيب إىل
،١٩٥٦ عام ومنذ املستشفيات. داخل العمل يف نشاطه متابعة من الخمسينيات بداية
.١٩٩٠ عام تقاعده وحتى (سرياكيوز) نيويورك بجامعة النفيس للطب أستاذًا أصبح
بالتحديد: منها نذكر كتابًا) الثالثني من يقرب (ما النظرية بالكتب املهني تاريخه ويزخر
و«صناعة 20،(١٩٧٠) والجنون» و«األيديولوجية 19،(١٩٦١) العقيل» الطب «أسطورة
العقلية) الصحة وحركة التفتيش ملحاكم مقارنة دراسة الجنون: (صناعة الجنون»
هذه من عنوان كل ويستحق 22.(١٩٧٨) النفيس» العالج «أسطورة وأيًضا 21،(١٩٧٠)
السلوك يف «تفاوت يوجد بالطبع، أسطورة. العقيل املرض يُدرس. منهًجا يصبح أن
الخطأ من ولكن الوجودية»)، «املشكالت عن أيًضا ساس (يتحدث املجتمع» داخل
بمجرد العقيل للمرض فرضتشخيص إذن يتم املعارصة، مجتمعاتنا «يف مرًضا. اعتباره
النفسية املعايري بعض إىل بالنسبة الفردي السلوك بني الفجوة تحديد من نتمكن أن
معظم يف ليست العقلية باألمراض يسمى فما […] القانونية أو واألخالقية االجتماعية
(األيديولوجية غريبة» لغة يف أحيانًا تُرتجم مقبولة، غري أفكار عن تعرب حوارات إال الحاالت

والجنون).
لتبقيهم رعاياها ضد دوًما تتآمر الحكومات بأن القائلة الفكرة من ساس وينطلق
كانت اإليمان، عرص «يف الفخ: اختلف ولكن األيديولوجيات. بفضل عبودية حالة يف
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عرص يف ولكن الدين، رجل هو والخبري كهنوتية والطريقة مسيحية، األيديولوجية
النفيس» الطبيب هو والخبري إكلينيكية والطريقة طبية األيديولوجية أصبحت الجنون،
من يسخر أن يجرؤ «من التشبيه: هذا إىل كثريًا ساس ويعود والجنون). (األيديولوجية
الصحة من السخرية عىل يجرؤ ومن فقط! املهرطق ديني؟ مجتمع داخل يعارضه أو هللا
عرص من إذن انتقلنا فقط!»23 املجنون عالجي؟ مجتمع يف ويعارضها بل (العقلية)،
يولد أن من «فبدًال الجنون»). «عرص يسميه أن ساس (ويتعمد العقل عرص إىل اإليمان
حياديٍّا عامًلا يكون أن عن بعيًدا وهكذا، املرض.» حامًال يولد فهو الخطية، حامًال اإلنسان
اآلخر)، معاملة يِسئْ لم إن أحد معالجة يمكنه (فال النفيس الطبيب ينحاز يدَّعي، كما
وبالتايل أخالقية لقيم ج وتروِّ لتصف جديدة ألفاظ إىل النفيس الطب داللة وتحولت
أخالقية، لقيم بالرتويج يتعلق األمر أن كما كبري.» خداع سوى ليس هذا «كل سياسية.
يدَّعي أن فصيل أي يمتلك وال الجميع، تخص األخالقية «القيم ألن طبية؛ لقيم وليست
مجال يف املتخصصني عىل حكًرا تظل التي الطبية القيم عكس (عىل وحده» ملكه أنها

الصحة).
لم «إذا يشء: لكل موحدة معايري لوضع املحاوالت بهذه يندد ظل أعماله، كل ويف
فربما األمريكي، املجتمع عىل جمعية أيديولوجية فرض يف والشيوعية الفاشية تنجح
أجمع، العالم لتطول السطوة هذه تمتد وقد األمر.» هذا يف العقيل املرض أدبيات تنجح
هي الصحة أصبحت باختصار، النفيس. للطب العميل التطبيق مجال هي أصبحت وقد
ضد العالجية» «الدولة إىل نتجه فنحن اإلنسان. عىل اإلنسان لسيطرة الجديدة الحجة
واملسئولية الحر الحكم ضد وأيًضا الدولة، من املواطنني حماية ضد واالستقاللية، الفردية

الفردية.
والتي تبعوه، َمن بها سبق التي الحوار، يف العديدة التجاوزاِت جانبًا اآلن سندع
فكرة وبالتايل، مصداقية. أكثر النفيس الطب مناهضِة حركِة جعل يف بالطبع تساهم لم
تنقذ والذي الرحيمة» «مجتمعاتنا به تضحي الذي الفداء كبش هو حتًما املجنون أن
املجنون إىل نضيف أن أيمكننا … االنحالل من واألنا التفكك من كلها املجموعَة تضحيتُه
الفداء «لكبش كامًال فصًال الجنون» «صناعة كتاب يخصص كما واليهود؟ الساحرات
النفيس الطب به يهتم يكن لم حني يف الجنس»، املثيل الشخص النفيس: للطب املثايل
رأينا الذي االستمناء» جنون جديد: «منتج عن آخر فصل ويتحدث نادًرا. إال التقليدي
بالطبع الكربى املبالغة إن النفيس. للطب الرومانيس العرص منذ ظهر قد تشخيصه أن
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هي كانت الفكرة هذه أن من الرغم عىل وجود، له ليس العقيل املرض أن عىل التأكيد هي
ساس أن فسنرى جيًدا، بحثنا فإذا بالتحديد. فرنسا يف ساس ألفكار املخترصة الرتجمة
تكون أن برشط مكان لها النفيس العالج طرق أن يعتقد أنه بما الجنون؛ فكرة تقبل قد

مطلوبة.
هو إنما النفيس العالج أن فيعتقد قوي. بشكل النفيس التحليل أيًضا ساس يُدين
عالجية طرق هي إنما النفسية العالجية التدخالت وأن املرضالعقيل) مثل (مثله أسطورة
— اتخذه الذي النموذج عن أما البالغة. صور من صورة النفيس العالج وكأن مجازية،
باملعتقدات ميلء جديد دين وإنما فرويد، ادعى كما علًما ليس فهو النفيس— التحليل أي
أوديب عقدة يف فريى داخله. طوائف عن الحديث حتى بساس األمر ووصل بل الثابتة.
املحلل إىل بالنسبة مكانتها توازي والتي النفيس، التحليل لغة مفتاح وحدها) (وليست
— واقًعا فرويد منها صنع ولقد الكاثوليكي. لدى التناول رس مكانة التقليدي، النفيس
فأي فرويد، كنيسة إىل «فبالنسبة املقدس. القربان رس مثل تماًما — مجاز أي عن بعيًدا
ولقد العكس.» والفتيات والدته، مع الجنس وممارسة والده قتل يف يرغب ذكر طفل
اعرتاضات دحض «محاوًال الرمزية. صورتها يف إال يتقبلها أن لرفضه يونج فرويد أبعد
من فرويد كشف العصاب، أنواع كل وراء السبب أوديب عقدة يعترب أن رفض الذي يونج
لفرويد أتاح ما هو مواهبه إىل باإلضافة حماسه «كان لبالغته.»24 الفظِّ الطابع عن جديد
مصاب ثقافة، مدعي فرويد ولكن النمسا.» يف الجنون مجال يف أسطورة إىل يتحول أن
كان املسيحية)،25 من تاريخيٍّا ينتقم يهودي هذا (وفوق للنساء وكاره العظمة بجنون
النفيس، الجهاز الذهن يصبح «وبالتايل، عبقريته: عىل للتدليل علمية شبه لغة يستخدم

العليا».» «األنا هو والضمري «األنا» هي والشخصية «هو»، ال إال ليست والعاطفة
أيًضا عارضوا الذين النفيس للطب القالئل املناهضني من ساس أصبح عرصه، يف
يف النفيس الطب مناهضِة حركِة وسط يف كبري فزٍع يف تسبب مما النفيس؛ التحليل
عن تولد ولقد االنتصار. فرتات بأوج يحظى فيها النفيس التحليل كان حيث فرنسا؛
لحركة املؤرخ — جاكار روالند يمنع لم هذا ولكن نسبيٍّا. صامتة مؤامرة األمر هذا
أعمال «تعد «لوموند»: بجريدة عموده يف يكتب أن من — النفيس والتحليل الجنون
التي األعمال من الضعيف املنطق وذات النقد يف واملفرطة رفضها يف القطعية ساس
وأيًضا بل النفيس، الطب مجال يف يفعل ما وكل يقال ما كل ضد التيار، ضد تسري
اإلنسان عن شديًدا دفاًعا تعد املتفتحة، واإلنسانية العقالنية وباسم […] النفيس التحليل

بعيد.» أمد منذ مثله نقرأ لم
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لدى قبوًال الحيوي النفيس الطب يلَق لم النفيس، والتحليل النفيس الطب مثل ومثله
بأن القول عن نتوقف «دعونا 26:١٩٨٨ عام لقاء يف سورمان لجي يقول الذي ساس،
إذن فيجب كذلك، الحال كانت «فإذا الدماغ.» داخل ملتويًا جزيئًا ملتٍو، تفكري كل خلف
نعزلها منفصلة فئة العقلية األمراض من نجعل وال عادي، مرض أي مثل الفصام عالج

ما.» سلطة بموجب بها ونعتني
كانت الذي الوقت يف االجتماع، علم منظور من للجنون شامل تفسري ن تكوَّ وهكذا،
املجال. هذا يف الرواد هم وكثريون الجامعات. يف بقوة نفسها تفرض اإلنسانية العلوم
السويرسي األعصاب عالم — (١٨٦٦–١٩٥٠) ماير أدولف كرَّس الحني، ذلك ومنذ
العصبية األمراض طب لدراسة نفسه — ١٨٩٠ عام املتحدة الواليات إىل املهاجر
أن يدرِّس وكان األمراض، كيان عن كرابلني لتصور معارًضا كان ولكنه والنفسية.
العالج وأن املختلفة، املواقف مع للتفاعل مالئمة غري طرق هي إنما العقلية االضطرابات
بعد إنجلرتا، يف أفضل. بصورة التأقلم عىل املريض مساعدة عىل يقوم أن يجب النفيس
— االجتماعي النفيس الطب رواد أحد — جونز ماكسويل كان الثانية، العاملية الحرب
وإنما األعراض، من مجموعة مطلًقا يعد أال يجب العقيل املرض أن جانبه من يدرِّس
نفسه.»27 مساعدة عن ويعجز املناسب االجتماعي الدعم ينقصه لفرد األخري «املورد
يف عملية وأداة نظريٍّا نموذًجا ليكون كحلٍّ العالجي» «املجتمع ب يسمى ما اقرتح ومبكًرا،
إليه وسنرجع — األمر ويقوم فرنسا). يف وتوسكيل وأوري سيفادون (مثل الوقت ذات
امُلعاَلج فرد؛ لكل دور هناك يكون أن نضمن لكي املصحة تنظيم تحويل عىل — الحًقا

العالجي. املرشوع يف وامُلعاِلج
إىل (بالنسبة خارجه. وإنما الفرد «داخل» الجنون أسباب عن البحث يكون ولن
أهمية األقل امللمح بالفعل يمثل — مجتمعاتنا خارج — املجنون فإن سرتوس، ليفي
لم املريض، الشخص عىل يؤكد الذي الفردي التصور عكس وعىل الجنون.) نظام من
التي املرضية والبيئة العالقات نظام داخل وإنما الشخص، داخل موجوًدا الجنون يعد
الجهد بسبب جزئيٍّا بالفصام يصاب الفرد أن اإلكلينيكية خربتي «علمتني به. تحيط
(سريلز، مجنونًا» لجعله به املحيطون يبذله الذي — الالوعي يف كبرية بنسبة — املتواصل
الفصامي والَدي صورة فيه ارتسمت الذي العرص هو هذا كان أمريكي).28 نفيس محلل
يكون بينما البنها، إبعادها قدر بنفس الحماية يف ومبالغة عاطفيٍّا متحكمة «أم الشاب:
كعضو بآخر أو بشكل «غائبًا» أو مريًضا أو ومنشغًال وسلبيٍّا الشخصية ضعيف األب
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العالقات انقطاع بسبب ليس الذهان حاالت من الكثري تنتج وبالتايل، العائلة.» يف حقيقي
املحللني بني «من جاكار: روالند ويضيف الزائد. توطدها بسبب بالعكس بل األرسية،
مكانًا نفرد أن يجب الذهانية، العائالت سري طريقة درسوا الذين الفرنسيني النفسيني
عىل منطويًا عصابيٍّا زوًجا الوالدان يشكل كيف وصفت التي دولتو، لفرانسواز ا خاصٍّ
أطفالهما وكأن فقط. و«يُربِّيان» «فيعمالن» ماديٍّا، أوالدهما بتنشئة فقط ان يهتمَّ ذاته،
السخافة من جو يف فريبيانهم بها. يعرتفان وال منها يخجالن رغبات ثمرة إال ليسوا
ألنه خطرية؛ درجة إىل الدائم بالذنب شاعرين بعنف، يكبتونه الذي الجنس من والفزع

بفخر.» الجنسية الرغبة عن بالتعبري لهما يسمحان والدان لديهم يكن لم
األرسة بل النفيس، للطب حاجة يف الذي هو املريض ليس األحوال، جميع يف
ويقول الستينيات. فرتة يف املناهضون به ندد الذي اإلنساني غري املجتمع ذلك واملجتمع،
وضياع الفصام إن العرقي: النفيس التحليل رائد — (١٩٠٨–١٩٨٥) ديفرو جورج
كيانات. أي تفكيك محاوًال للهوية مضاد ذاته هو الذي املجتمع فيهما يتسبب إنما الهوية

الفصام. من يعاني الذي هو املجتمع باختصار،
فردين، بني املواجهة عن ينتج ألنه له؛ وجود فال ذاته، يف كيانًا ليس العقيل «املرض
يدور «يشء العقيل فاملرض تفسريها.»29 اآلخر ويحاول اضطراباته، ألغاز أحدهما يقدم
منه أكثر املجتمع من قسمني بني «حوار النهاية يف ولكنه والطبيب»،30 املريض بني
الذي «النظام عاملي. نظام من جزءًا يشكالن العاملني هذين أن إال فردين.»31 بني حواًرا
نحمل فنحن […] الجنون عالم من يتجزأ ال جزءًا يعد الطبيعية العقليات نظام نسميه
اجتماعيٍّا)، عليه املتفق التعريف (حسب عقلنا تبتلع قد التي الهوة تلك داخلنا جميعنا
نشعر إننا أي […] البرش كل لدى املوجودة الدفينة امليول هذه ظهور الجنون ليمثل

فينا.»32 يسكن الذي املظلم اآلخر بخلجات داخلنا جميًعا
مع ذروته بلغ قد العقل، ملجتمع فداء كبش يعترب الذي الجنون الجنون، هذا
للطب مناهًضا وال مؤرًخا يكون أن فوكو يرد لم .١٩٦١ عام فوكو ميشيل أطروحة
من الرغم (عىل فرنسا يف ساس لنظريات امتداًدا بصفته كذلك أصبح ولكنه النفيس،
والجنون، العقل بني حدوًدا وضع من هو الطب يكن «لم أبًدا): عنه يقتبس ال أنه
الفاصل الخط هذا بمراقبة مكلفني أصبحوا واألطباء عرش التاسع القرن منذ ولكن
بكلية محارضاته يف فوكو استأنف ،١٩٦١ عام والحماقة» «الجنون كتابه بعد بيقظة.»
العالج أو — الجنون وظل النفيس».33 الطب «لسلطة املضادة نظرياته تدريس فرنسا
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«طابعه بسبب آخر تخصص أي عن يختلف التخصص» من «نوًعا — للجنون اإلكلينيكي
ترتكز التي (١٩٦١ عام (أطروحة الرومانتيكية للقراءة مكان هناك يعد «فلم الطبي».
التعقل»، «لعدم تجسيًدا بكونه الجنون يمثلها التي الحدود وأزمة الظواهر تاريخ عىل
بكونه العقيل، بالطب يسمى كان الذي «التخصص» جذور تستخرج املناضلة القراءة بل
الحياة مناحي كافة يف ظهوره عىل — املحارضة قلب هو وهذا — شكله يتوقف ال نظاًما
ظل يف نفيس، طبي كنمط تدهوره بعد بقائه وعىل للسلطة مميز كنموذج االجتماعية

إلخ.»34 … القضاء ويف املدرسة يف النفيس» «الطبيب لوظيفة التعميم من حالة
يحتل يكن لم لو فوكو، عىل النقطة هذه يف انتباهنا لنركز نكن لم أخرى، ومرة
الجنون تاريخ عن كتاب اليوم يوجد فال للجنون. التأريخية الساحة كل تقريبًا اليوم
يف يتحول نراه أن من مفارقة أقل ليس وهذا فوكو، كتب إال موسوعة أو قاموس أو
«فوكو بتحليل تُعنى التي املحاوالت بعض وباستثناء للجنون. الرسمي املؤرخ إىل النهاية
آلرائه. متقبلني األحوال أغلب يف الباقون يظل — الهني باألمر ليس وهو — والجنون»35
يضاهيه ال معلم فهو […] عرصنا يف أهمية األكثر الفيلسوف فوكو ميشيل «يعترب
عالقات كافة هدم الذي نقده، يتجنب ولم السلطة. آليات كافة عن الكشف فن يف أحد
وال االعتقال جو وال السجن عنف وال التقليدي النفيس الطب والسلطة، والقمع السيطرة
فوكو أعاد فلقد البداية: يف الجنون […] الحديثة املجتمعات يف بالجنس اإلنسان عالقة
وحواراتهم. وعباراتهم صوتهم النفسية مستشفياتنا يمَلئون الذين باآلالف للمحتجزين
والكالم. اللغة من محروًما طويلة ملدة — املرأة أو الطفل مثل مثله — املجنون كان فقد
ظل التعقل، وعدم العقل بني العالقة فهم بإتاحته […] صوته إليه ليعيد فوكو فجاء
الذي النفسية املستشفيات يف العنف موضوع حول األوهام يبدد الجنون» «تاريخ كتابه
لعرصنا صالًحا يزال ال ودرًسا واعية قراءة أعماله وتعد علمية. بادعاءات تربيره يتم كان
جاءت إجابة. دون سؤاله ويظل صًدى، دون دائًما يظل املجنون كالم كان وقت يف هذا،
من وليس نفسية. ألسباب االحتجاز ظاهرة سطح وتحطم بعمق لتبحث فوكو أعمال
ذا الجنون ألن الجنون؛ حول بتحقيق بدأ قد السلطات حول فوكو تساؤل أن العجيب
وجميع اإلقصاء حاالت وجميع العقيل الطب أبنية جميع نتاج هو إنما املحددة املعايري

والحصار.»36 الرفض أنواع وكل القيود
يزال ال فالحوار اآلن أما الحياة، قيد عىل يزال ال وفوكو ١٩٧٩ عام يف ذلك كان
الذي ما كريجيل:37 بالندين الفيلسوف ويتساءل التاريخي. بالطابع األغلب يف متعلًقا

522



النفيس الطب مناهضة

اآلخَريْن ُهَما تَركا «اللذين والكان آلتوسري من أكثر فوكو وملاذا فوكو؟ ميشيل من يتبقى
ذلك بالذات؟» نختاره — الشخصيات هذه كل بني من — ملاذا جيلنا؟ عىل يُمحى ال أثًرا
ومن رسيع. تصنيف أي عن بعيًدا «كان — اآلخرين االثنني عكس عىل — فوكو ألن
رفضه يف املتمثل جميًعا، علينا مارسه الذي الجذاب والتأثري الخاص سحره برز هنا،
وهذه املقصود التاليش هذا ومن […] معني اجتماعي دور يف قولبته أو تحديده يتم أن
تعبريات خرجت ألعماله، ومتعددة مختلفة بتأويالت تسمح والتي لفوكو، التي الحرية
بدائية، األكثر اللون بيكون أعاد مثلما للبائسني، الصوت فوكو أعاد ومتفرقة. متناقضة
التي للبرشية لالنتصار وإنما وقمع، بعادات وإلصاقها الثقافة شأن من للتقليل ليس
أي عظمة من يتبقى ما هو وهذا فوكو، إياه علَّمنا ما هو هذا كان حريتها: اقتنصت

السعادة.» من قدًرا بإعطائنا انتهت لوحة أو كلمات
الجنون» «تاريخ كتابه أن لدرجة لفوكو»، وفًقا «اإلنجيل عن تحدثنا االتجاه هذا ويف
األطباء كبار أن إال النفيس. الطب مناهضِة لحركِة تاريخية كسابقة أبًدا تقديمه يتم ال
الشاب الجيل عكس عىل بوضوح، يتحدثون كانوا فوكو لنظرية املعارصين النفسيني
مألت التي الفكري اإلرهاب حالة وأخافته للعرص التي الثورية» «الحركة أغرته الذي
مخصصة النفيس الطب تطور لجريدة السنوية األيام كانت ،١٩٦٩ عام يف األجواء.
له دوميزون جورج قدم ولقد فوكو».38 مليشيل الجنون لتاريخ األيديولوجي «للتصور
دراسة عقيل؟ مرض أم (جنون ستوملان هنري غرار عىل — مشدًدا تاريخية» «قراءة
الجنون، ملفهوم الدائم «الغموض عىل — فوكو) ميشيل ملفاهيم ومعرفية ونفسية نقدية
هذه يف وسنجد الضعف، نقطة تكمن الحقيقة يف هنا املؤلف.» تفكري محور هو الذي
لغته، بجمال متفرًدا عمًال ألن نأسف ما «نادًرا فوكو. قراءة عند انتقاداتنا نفس التقارير
تُنتقص محدود؛ غري عمًال يتطلب الذي املذهل والحماس تحليالته، بعض وجودة ورقة
النفيس» العالج مجال يف اإلكلينيكية الحقيقة عن مؤلفه غفلة بسبب النهاية يف قيمته

(ستوملان).
مليشيل الجنون تاريخ حول نقدية (تعليقات رقيًقا إي هنري يكن لم جانبه، ومن
تاريخه، نقاط لبعض جيًدا والدارس الطب، مجال يف املتبحر الفيلسوف هذا «إن فوكو):
[…] العقيل» «املرض أن إثبات يف رشع قد األطباء؛ تجاه سيئ بمزاج مدفوًعا ولكن
املجتمع. ومصالح والفضيلة العقل طريق عن التعقل عدم اتجاهات قمع تأثري إال ليس
الطب مجال وحده حوله يدور (الذي الجنون بني الفصل عدم فوكو ينوي هنا ومن
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الطب سريتكبها التي بالجريمة علم لدينا أصبح وهكذا، […] التعقل وعدم النفيس)
الجنون بأن القول أي […] العجيب التعقل عدم يتبعه: ال مجال عىل باستيالئه النفيس
التعقل. عدم العقل يدين حيث الحيز؛ هذا يف إال يتطور وال يولد ثقايف نتاج هو إنما
كونه أو مجنونًا الشخص كْون — «األيديولوجي» نسميه الذي — املنظور هذا مثل من
يحدث يشء فلكل طبيعية: بظاهرة صلة له ليس بالجنون موصوًما أو مجنونًا يبدو
الخاصة «الباثولوجيا» وكأن العقيل املرض ملفهوم العميل التطبيق يف مثل التاريخ يف
ما قيمة من التقليل يعني بالطبع هذا تماًما. اجتماعي وعالجه بالكامل مصطنعة به
بالتحديد املقاومة هذه أن إال العقيل». «الخلل يف متماسكة ثوابت من املوضوع يتضمنه
[…] النفيس. الطب أساس إلينا بالنسبة يمثل الذي هو الباثولوجي النفيس الثقل وهذا
الشخص بفوىض — الحلم مثل — املقيدة والحرية الواقع مرض هو العقيل» «فاملرض
الكائن عضويٍّا تنظم التي العالقات عكس العقيل مرضه يف تقريبًا يظهر إنه أي الواعي؛

الالوعي.» داخل الواعي
جميعها تهتم (لم الجنون تاريخ تناولت التي النادرة الكتب أمام بد هناك يكن ولم
أن من — لفوكو وفًقا الجنون من اللحظة» «تلك تلت التي — املعارصة) بالفرتة إال
لعالم العقيل»39 للطب الذهبي العرص النفيس: الطب «نظام مثل لها، مرجًعا تتخذه
تمثل «فهي األوىل: الوهلة من جليٍّا فوكو ألعمال اتباعه فنجد كاستل. روبرت االجتماع
ولكن تحتها.» تندرج أن إال النوع هذا من محاولة أي تستطيع ال فاصلة، نقطة
ملقن موقف (و) األخالقية اإلدانة «لهجة يرفض أن عىل يحرص كاستل فروبرت لننتبه!
تكن لم النفسية الطبية املعرفة إن يكفي بما قلنا «لعلنا نقرأ؟ ماذا ولكن الدروس.»
يكونوا لم عليها القائمني فإن حال، أي عىل رتيبة. كانت النفيس التحليل طرق وإن جدية
ويزداد معرفتهم تمتد عاٍل مستًوى عىل فنيني كانوا بل وقحني، مدعني أو يتسلَّون سذًجا
معرفة، شبه عن (أو املعرفة طريق عن القانون تآكل عملية «إن وبعيًدا: نفوذهم.»
أنشطة طريق عن للرشعية التدريجي والتخريب هنا) األساسية قضيتنا ليست ولكنها
— الربجوازي املجتمع صعود منذ — التي االنحرافات أكرب أحد يمثالن الخربة؛ تعتمد
وحتى العقود من بداية للبرش، االجتماعي املصري يشكل الذي القرار اتخاذ عملية تتوىل
ويتلخص التحول.» هذا يف أساسيٍّا عامًال العقيل الطب كان ولقد الوصاية. تحت الوضع
الجميع تعريف يف النفسيني لألطباء القهرية «الرغبة يف عرش التاسع للقرن النفيس الطب
أخريًا أصبحت الجنون عىل السيطرة وأن اآلخرين، األطباء من علًما أقل ليسوا بأنهم
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باسم بارد بدم تُرتكب املرعبة األحداث من طويلة سلسلة وبدأت […] بفضلهم ممكنة
والعقل.»40 العلم

منذ بدأ قد فوكو «أسطورة» نقد أن يبدو — دراستنا يف فقط وليس — ولكن
«العقل من ٢٠٠٧ عام الثانية للطبعة الجديدة املقدمة مع الحال هي هذه كانت قليل.
فوكو بني املعرفية القطيعة بوضوح صيغت حيث وسواين)؛ (جوسيه التطبيقي» البرشي
أثناء يشري «أسطورة»، إال ليس — عنه املعروفة بحماسته — فوكو أنتجه «ما وتابعيه:
نموذجها. هو الجنون وإقصاء إليها الدافع هو فاإلقصاء امليالد. منذ لعنة إىل روايتها
عن الخروج عىل القدرة ذاته يف اعتقد حارض من «ابتداء التاريخ األسطورة أرست لقد
إنكار إىل املؤدي العامل هو املتخيل بالجنون التشبه أن اتضح باختصار، […] املألوف»
املجانني أن مبدأ ومن الكتابة. جنون نشوة وراء النفيس األلم اختفى الحقيقي. الجنون
وجود؛ له ليس الجنون أن فكرة إىل واستناًدا هذا، عىل بناء معاملتهم يجب ثم ومن مثلنا،
عاطفية بطريقة يعمل التكافئي املنطق أن بما تجاوزها يمكن سهلة خطوة أي توجد ال
املعرفة لعدم القديم الحديدي بالعرص «الجهل آخر: جهل بنا ويحدق الجانب.» وأحادية
التكافئي».41 املنطق يفرضها التي الرضورية املحددات «تأصل من ينبع الذي اإلرادية»

مناهيض من أيًضا األنجلوساكسونيون النفيس الطب مؤرخو كان اعتداًال، أكثر وبلهجة
تي ألندرو الجنون» «متاحف إال هنا نذكر لن الجنون). مؤرخي من (أكثر النفيس الطب
التاسع القرن يف الربيطاني النفيس الطب عن كتبه الذي التاريخ يسرتشد الذي سكول،42
الكربى. املؤامرة أي الجنون»؛ عىل الطبي «االستحواذ وهي مقدسة؛ بفكرة بأكمله عرش
بنوع عاتقهم عىل عالجه مسئولية تقع الذي املريض، الجنون أطروحة عىل األطباء صدَّق
وجود مع حي، تمَّ الفوضوية األيديولوجية وبدأت األعوام، مرت األيديولوجي. االحتكار من
«عالج كتابه يف جولدشتاين جان وضع وبدوره، النفيس. للطب املناهضة التأويالت شبكة
من جعل الذي التحول للعجب ويدعو النفيس. الطب تسييس شكل أساس وصنف»43
يمت ال وأنه إنجليزية، فكرة كان األصل يف أنه متناسيًا فرنسية، أداة املعنوي العالج
خاتمته مطلع يف — مغًزى ذي بنحو — ونقرأ العالج. لنظام أو الديني للنظام بصلة
العقلية؛ األمراض طبيب لدى كما الكاهن «لدى بروست: عن اقتبسها التي الجملة هذه

التحقيق.» قايض يشبه يشء لديهما يوجد
وسط يف اعرتاضاتهم تُسمع لم ولكن الوقت، ذلك يف النفسيون األطباء ثار وأيًضا،
املخصصة بروزيز ندوة أثناء ،١٩٧١ يونيو يف النفيس. الطب مناهضة حركة صخب
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متهميه: النفيس— واملحلل الطبيب — ستوملان هنري اتهم النفيس، الطب مناهضِة لحركِة
«ليست النمطية وإن فقط»،44 عليه تقترص وال الشذوذ دراسة من أشمل الباثولوجيا «إن
مختلفني. مفهومني بني النفيس الطب مناهضِة حركُة وتخلط العقلية.» الصحة عىل دليًال
سوى الجنون عن يعرف لم الذي — فوكو ميشيل لدى املوجود املزيج هذا مثل «أن
كانوا لعلهم — النفسيون األطباء يتمكن أن ولكن مفاجئًا. ليس — األرشيف مع حوار
يسدوا وأن املوت، إىل االقتياد مشاهد عن التجاوز من — النفيس للطب املناهضني من
الطب مناهضة ستوملان ويقارن العجب!» يثري ما هذا اليأس؛ شكاوى سماع عن آذانهم
وطفرات والنرجسية والزهد النظريات ورفض العقالنية إىل امليل املراهقة: بأزمة النفيس
أسبقية؛ تمتلك النفيس الطب مناهضة بأن االعرتاف يجب إنه النهاية يف «أقول … الهوية
نقًدا النفيس الطب معارضة تكون فعندما رقيق. بعنف منا كلٍّ مع تحقيًقا تجري فهي
وجود نفي وراء تحتمي عندما ولكن النفيس، للطب مناهًضا أكون للمؤسسة، جذريٍّا

أعارضها.» العقيل، املرض
التي الجرائد يف األوىل الصفحات بالطبع تتصدر لم التي — الندوة نفس وأثناء
عضو — موريل هنري ندد — الغامضة النفيس الطب مناهضِة حركَة بالكاد تذكر كانت
الطب «مناهضة الجديد املصطلح بسخافة جانبه من — النفيس الطب تطور جريدة
هم بالطبع النفيس؟ الطب يكن لم إذا إذن بازاليا كوبر يفعل فماذا ويتساءل، النفيس».
وجود إنكار أما نفسيني. وأطباء أطباء النهاية يف يبقون ولكنهم ومجددون، مصلحون
الرضوري «أَِمَن كبري: تراجع فهذا ثقافيٍّا»، «منتًجا كونه عىل وقرصه النفيس املرض
يطرحها التي القضية أن النفسيون األطباء وعى قد طويل زمن منذ بأنه التذكرة
املريض كان إذا أو ال، أم ا محقٍّ يهلوس الذي املريض كان إذا ما َمْعرفَة ليست الجنون
بأي بالفعل مريض املرض بوسواس املصاب أن أو ال، أم فعًال مخدوًعا املرضية بالغرية
ليست النفيس الطب مناهضة بأن حديثه موريل ويستكمل قلبية؟»45 أو باطنية إصابة
الطب مناهضة مضمون يف — عادة يرتبط الجنون «فنفي التناقض: من نوع سوى
حقه الجنون نال الطبيعي»، املعيار «أسطورة تفكيك فبعد به. باالعرتاف — النفيس
غطاء تحت — النفيس الطب مناهضة تميل بينما القيم. مصاف يف يصبح أن برشط
يجب باختصار، ثوري.» مجال إىل النفيس الطب مجال تحويل إىل — بالعنف التنديد
والتنبؤ والتصوف املثالية من تيار «فهناك النفيس. الطب مناهضة حول األوهام إزالة
الطب مناهضة «مملكة» يف يرسي بدأ العظمة بجنون املشوبة والعقالنية والرومانتيكية

البائسة.» النفيس
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الطب عىل احتجاج سوى ليست النفيس الطب فمناهضة إي، هنري إىل بالنسبة
من أسوأ أيديولوجية إىل تتحول املطلق، الرفض عىل بإرصارها «ولكن السيئ. النفيس
الرديء، النفيس الطب خطاب تناقض ال بذلك ألنها تنتقدها؛ التي النفيس الطب أساطري
عن نتحدث ال ملاذا بخبث، إي يتساءل ومروًرا، نفسه.» العقيل املرض طبيعَة وإنما
الذين هؤالء إىل بذلك مشريًا — االجتماع» علم «مناهضة أو النفس» علم «مناهضة
املرض ألن الطب؛ من فرع سوى يكون أن يمكن ال النفيس «الطب بوضوح. انكشفوا

نفسيٍّا.»46 الكائن وتفكك ارتباك أثر وإنما ثقافية، ظاهرة ليس العقيل
ذاتها النفسية املصحة داخل لها مًدى أوسع النفيس الطب مناهضِة حركُة اتخذت
يوميٍّا يواجهونه الذي الجنون وجود ينكروا أن دون من — كانوا ممارسني يد عىل
يعارضون — مريض)47 رؤية لنا َسبََق يكون أن دون العقيل املرض عن (نتحدث
(الرأسمايل) املجتمع يجربهم والذين بها، يمارسونه التي بالطريقة النفيس الطب جذريٍّا
ديفيد كان الطليعة. يف كانوا من هم اإلنجليز األطباء فإن القول، جاز وإذا عليها.
«٢١ «الجناح تسمى للفصاميني تجريبية وحدة البداية يف يدير (١٩٣١–١٩٨٦) كوبر
بعيًدا — عالجي فريق فيه واجتمع .١٩٦٦ وحتى ١٩٦٢ عام من بلندن شييل بمستشفى
أن إال ومرىض. وممرضون أطباء — جونز ماكسويل من وبإلهام َطبقي ترتيب أي عن
املعالجني إنهاك إىل باإلضافة املصحة، إدارة مع الدائمة والنزاعات الطبي الجهاز عداء
مرًضا ليس الجنون أن كوبر اعتقد الرائدة. التجربة لهذه نهاية بوضع سارع قد نفسيٍّا،
يجب «رحلة» أو الوعي»، من معدلة «حالة واجتماعية، شخصية تجربة وإنما عقليٍّا،
باتيسون جريجوري الربيطاني األنثروبولوجيا عاِلم اعترب ذاته، الوقت يف اتباعها.48
املزدوجة) (القيود واملتعارضة املتناقضة األوامر عىل ردٌّ الفصام أن (١٩٠٤–١٩٨٠)
منا، كل يف املوجود «املجنون عن أيًضا كوبر ويتحدث التواصل. يف مرض عن تنتج التي
داخله.» املقتول مجنونه جثة إال داخله يحمل ال بالكامل طبيعيٍّ شخص كل أن حني يف
ليس معارض، ككيان النفيس،49 الطب مناهضة مصطلح استخدم من أول هو وكان
أو هللا موت عن الحديث الغباء «من عقليٍّا. املريض ألرسة وأيًضا بل فحسب للمجتمع
البنيويني والفالسفة الالهوتيني لبعض الجادة األحاديث من بالسخرية — اإلنسان موت
بموجب — الذي النظام هذا (النواة)، األرسة موت بالكامل نِعَي أن قبل — املعارصين
أي من أفعالنا يحرم وبالتايل تجربتنا؛ أساس عىل بخبث يقيض — االجتماعي التزامه

حقيقية.»50 تلقائية

527



الجنون تاريخ

لرعاية دور بتأسيس ١٩٦٥ عام أخرى مرة «٢١ «الجناح تجربة إحياءُ أُِعيَد
يس، كينج دار أشهرها ومن — عام مستشًفى أي إطار عن بعيًدا املرة هذه — الفصاميني
املبادرة هذه يف الفضل ويرجع لندن. رشق يف الربيطانية العمالية للحركة التاريخي املكان
.(١٩٢٧–١٩٨٩) الينج ورونالد إيستريسون وآرون كوبر لديفيد «املستشفى-املضاد»
إن 52،(١٩٦٧) التجربة» و«سياسة 51(١٩٦٠) املنقسمة» «األنا كتابيه يف األخري ويقول
وبالنسبة الروحي). والتغيري (التحول النفس» «شفاء يسميها رحلة هي النفسية األزمة
أن برشط الشخصية»، لتطور الرائع «املنعطف أو الثرية التجربة هنا تكمن الينج، إىل
إىل وذهب بل مزمنة. أصبحت إذا إال نفسيٍّا يعالجها وال جيًدا يصحبها من هناك يكون
الليرسجيك حمض أميد إيثيل ثنائي يتعاطون من غرار عىل الرحلة» «هذه إىل الدعوة
اإلدمان عىل بالتشجيع الحًقا اتهامه تم الذي — الينج أن إال .(LSD الهلوسة ار (عقَّ
أما وجنون». تعقل وعدم «حكمة الذاتية سريته يف ١٩٨٥ عام أعماله يف شكك قد —
إىل باإلضافة املحيطني لعداء ،١٩٧٠ عام بعد ملا تستمر فلم يس، كينج دار تجربة عن

صغرية. بأقلية املتعلق طابعها
وكوبر الينج التزام كان ،(١٩٨٤ والعنف، (العقل سارتر بالفيلسوف تأثرهما نتيجة
املوت يفضل الذي الشخص «إن : ككلٍّ الغربي املجتمع يرفضان فكانا وثوريٍّا؛ سياسيٍّا
الذي الشخص أما . طبيعيٌّ الباردة) الحرب أوج يف ذلك (كان شيوعيٍّا يكون أن عىل
يعد قد آالت إال هم ما البرش إن يقول الذي واإلنسان مجنون. فهو روحه، فقد أنه يعلن
وفًقا الشخصية بتفكك مريًضا يكون آلة إنه يقول الذي الشخص ولكن كبريًا. عاِلًما
التحرر جدلية عن مؤتمر ُعقد بلندن، ،١٩٦٧ عام يف (الينج). النفيس» الطب ملصطلحات
يتعلق األمر كان ماركوس. هريبرت الحارضين بني من وكان منهما. مبادرة عىل بناء
والجموع األفراد مع املبارش العمل إىل األيديولوجية يضم ثوري، حقيقي «وعي بتكوين
بوستيل جاك ويذكر تقدًما. األكثر الجزء لدى رضوريٍّا» كان إذا العنف رفض دون
من للغاية. مثالية أناركية يمارسون النفيس للطب اإلنجليز املعارضني أن «يبدو بمكر:
به ينصحون بما املجال، هذا يف والخطورة الجدية بهذه مقاومة فعل إيجاد الصعب
ما ورسعان عالنية. الجرائد بائع من اشرتاها التي الفاسدة اليومية الجريدة لتمزيق

الطوباوية.»53 املثالية هذه يف اإلنجليزية النفيس الطب مناهضِة حركُة غرقت
فرانكو نشاط بفضل أكرب بنجاح النفيس الطب مناهضِة حركُة حظيت إيطاليا، يف
وطبيبًا ١٩٤٩ عام منذ طبيبًا ويعمل فينيسيا، يف املولود (١٩٢٤–١٩٨٠) بازاليا
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بينسفاجنر وبأعمال الوجودي الظواهري بالفكر التأثر شديد كان .١٩٥٩ منذ نفسيٍّا
بأفكار أيًضا متأثًرا كان عقليٍّا. املريض مع اللقاء قيمة بتعزيز واهتم ومينكويسكي،
رفض العالجية، املجتمعات بفائدة منه وإيمانًا لندن. يف معه تدرب الذي ماكسويل
الرأسمايل». للمجتمع املثالية «الصورة هو الذي النفيس، والتحليل التقليدي النفيس الطب
من بالقرب بجوريزيا الكئيبة النفسية املصحة يف نفيه يف السياسية آراؤه تسببت
تأصلت هناك، ومن العقلية. املصحات يف للحال الحزين بالواقع اصطدم حيث ترييست؛
«العلم املجتمع. لفظهم الذين الفقراء األغلب يف وهم مرضاه، رساح إطالق وقرر مواقفه
مؤسسات إحدى «هي النفسية واملصحة املسيطرة»، الطبقة خدمة يف يكون ما دائًما
التي النفسية»، املصحات يف التمييز من املرىض «تحرير حركة ضمت ولقد العنف».
عام وممرضني) واجتماعيني نفس وعلماء (أطباء عضو ألفي حوايل تأسيسها يف ساهم
لألمراض جوريزيا مصحة عن تقرير املؤسسة: «نفي كتابه: ظهر ،١٩٦٨ عام يف .١٩٧١
القضاء وإنما العقلية األمراض مصحة أوضاع تحسني القضية تعد لم النفسية».54
للشبكة الثالث اللقاء ١٩٧٧ عام هناك ونظم ،١٩٧٢ عام ترييست يف تعيينه تم عليها.
حركَة متزعمًة اإليطالية الحركة أصبحت الحني ذلك ومنذ النفيس. الطب لبدائل الدولية
للطب «مناهًضا يكون أن يرفض كان نفسه بازاليا أن حني يف النفيس، الطب مناهضِة

النفيس».
أقلية تمثل وهي النفسية»، املصحات يف التمييز من املرىض «تحرير حركة نجحت
والحزب النقابية املعارضة تأييد وِبنَيل العامة السلطات عىل بالضغط — ومؤثرة يسارية
من يكن لم أنه إال يساريٍّا، كونه من أكثر النزعة ستالينيَّ كان (وإن اإليطايل الشيوعي
تمثيل فيها يتم برملانية لجنة إنشاء عىل الحث يف — العرص) ذلك يف ذلك إعالن املمكن
القديم، ١٩٠٤ قانون استمرار يريد من هناك يكن لم الواقع، يف السياسية. األحزاب كافة
«١٩٣٠ «تعديل وأضاف القضائية. السلطة إىل األسايس االحتجاز بقرار يعهد كان الذي
السابع يف قضائي. ملف يف املحتجزين املرىض تسجيل خطوة الفاشية إيطاليا عهد يف
يُكتب كان كما — يُلغي ال الذي «١٨٠ «القانون عىل التصويت تم ،١٩٧٨ مايو من عرش
مصحات أي إنشاء أو بها جديد احتجاز أي يحظر وإنما النفسيَة، املصحاِت — عادة
أن حني يف العامة، املستشفيات داخل النفيس للطب صغرية وحدات وتأسست جديدة.
بأن له مسموًحا يعد لم اإلجباري») «العالج يسمى أصبح (الذي الرسمي االحتجاز
األخرى. البدائل لكافة املعلن الفشل بعد إال إليه اللجوء عدم ويجب أشهر، ستة يتجاوز
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مستشفيات متوسطة: بنية لها وكان املناطق، كافة يف العقلية للصحة مراكز وأنشئت
من املرىض «تحرير حركة مناضلو يكن لم بالطبع، عالجية. وشقق وبيوت الواحد اليوم
من آخر «نوًعا اعتربوها التي اإلجراءات، هذه عن راضني النفسية» املصحات يف التمييز

املجتمع. وتغيري الثورة آمال عن تماًما بعيًدا للجنون التطبيب»
سبعة مقابل املتوسط يف يوًما عرش (اثنا رسيعة طفرة حدوث النتيجة كانت وإذا
مدار عىل تظهر بدأت الجديد النظام حدود فإن أوروبا)، دول باقي يف يوًما وأربعني
يكن ولم أخرى. إىل منطقة من نفسها الطريقة الجديدة األبنية تتبع لم البداية، يف األعوام.
بجرعات معالجاتهم (وتتم الذهان من هائجة بنوبات املصابني إال مرىض احتجاز يتم
يف «إخفاؤهم» يتم كان املزمنني املرىض أن حني يف للذهان)، املضادة األدوية من عالية
خاصة. عيادات يف اإلقامة إىل الدفع عىل القادرون يذهب وكان الرعاية. ودور املالجئ
تهميش أو االنتحارية، امليول ذي املريض سلوك خطورة إىل العائالت انتبهت ولكن
مثل جديدة، جمعيات إنشاء يف تسبب مما رعاية؛ دون املرتوكني النفسيني املرىض
قانون بإلغاء لتطالب الصعبة»، الحاالت ذوي من العقيل االعتالل مرىض عن «الدفاع
العقيل االعتالل مرىض وتسكع ترشد بسبب سيما وال مخيفة، الظاهرة أصبحت 55.١٨٠
«كان النفسية. األمراض مصحات من ضخم عدد إغالق عقب املتحدة الواليات يف املزمنني
األخرى، الدول من أكثر بطريقة تغيريها سيتيح بالده يف املوجود التأخر إن قال قد بازاليا
الرعاية عىل أقل إقباًال إيطاليا تشهد الحقيقة، يف واليوم تتحقق.»56 لم النبوءة هذه أن إال
ولكنها النفيس، الطب دمرت النفيس الطب مناهضة إن هناك. للظروف نظًرا النفسية؛

محله. تحل أن تستطع لم
مايو يف الثقافية الثورة يف قليًال النفيس الطب مناهضِة حركُة انصهرت فرنسا، يف
«املريض» حول «كثريًا يدور يكن لم مايو خطاب فإن مانوني، مود تشري وكما .١٩٦٨
املجتمع حماية يف االستمرار أيجب إليه. وصل الذي املزري الوضع عن الحديث بقدر
مجتمع مواجهة يف عنها الدفاع يجب التي هي عقليٍّا املريض حرية هل أم الجنون؟ ضد
يف املناضلون العقيل» للطب «املعارضون املمارسون األحداث عن يغب ولم يتقبله؟»57 ال

… وأوري وتوسكيل وسيفادون وبونافيه دوميزون طويل: زمن منذ األحيان أغلب
جعلت التي الالذعة بكتاباته — النفيس واملحلل الطبيب — جينتيس روجيه يتميز
،١٩٧٠ عام يف عرصه. يف النفيس للطب معارضة الفرنسيني النفسيني األطباء أكثر منه
هم أنفسهم النفسيني األطباء «إن فيه: يقول الذي العقيل» املستشفى «جدران كتابه ظهر
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الربجوازيني إيمان يتضاءل مثلما النفيس، بالطب إيمانهم يوم بعد يوًما يفقدون الذين
عندما «فالطبيب النفسية؟ املصحة داخل الطبيب فائدة فما طبقتهم.» بأيديولوجية
األساطري سلطة إن «عيادته». يف مكتبه، يف اللقاء يكون — حدث إذا — مريًضا يقابل
عاًما ثالثني منها، عاًما ثالثني بعد العقلية، املصحة تجربة من عاًما عرشين فبعد مرعبة:
بني العالقة يف يعتقدون أطباء هناك يزال ال املصحة؛ فساد داخل واالختناق الفساد من
عن «وماذا جينتيس: ويضيف العالجي.» وسحرها بمزاياها ويؤمنون واملريض، الطبيب
عن وماذا يوميٍّا؟ وساعات لساعات النفيس العالج أيًضا هم يمارسون أال املمرضني؟»
يتغاضون والعاملون أرادوا، إذا إال يأخذونها ال فاملرىض الكربى»؛ «املهزلة إنها األدوية؟
املرىض حاالت يف أو األطباء، كبري وصفه ما عىل موافقني يكونوا لم إذا األدوية عن
املريض أليس هذا.» تغيري يف رغبة هناك وليس وحياتهم وضعهم استقر «الذين املزمنني
بمجريات عاملني «ليسوا األطباء فإن باختصار، املصحة؟ يف الجميع استغالل محطَّ هو
(الذي الحديث»، النفيس «الطب أما يشء. أي بإعالمهم املصحة يف أحد يهتم وال األمور»،
فسيكون لالستعمار»)، الجدد «املؤيدين ب جينتيس ويشبِّه القديم النفيس للطب يتنكر
مكتظة: أصبحت التي العقلية املصحة عن االستغناء من سيتمكن بأنه االعتقاد الخطأ من
والذي تجاهها، النفيس الطب يمارسه الذي الرعب بسبب املصحة عقلية أن يظن أحد «ال
األمر هذا مثل اآلن سيتقبلون الناس وأن الشكل، بهذا ستتغري معها، ناجح أنه اتضح
الجنون بأن يعرفونه، ال بأنهم متظاهرين طويل، زمن منذ الجميع يعرفه الذي التافه
بالفعل.» عليه نحن ما نكون لن ودونه ميالدنا، منذ معنا نحمله وأننا منا كل يف موجود
الجميع»، ويتجنبه يمارسه أن من بد ال النفيس «الطب مقال يف ،١٩٧٣ عام يف
ورضورة هذيان»، نوبة تمثلها التي الضخمة التجربة «تلك واقعية عىل جينتيس اتفق
الطب رفضه الذي — «الجنون» لفظ أن ونالحظ بالتبعية. الجنون» لرعاية أماكن «وجود
األلفاظ. من التحرر إال يتبقى يكن فلم الظهور، إىل أخرى مرة عاد — العقيل النفيس
الطب أن إال مسئوليتهم». تتوىل «جمعيات يقصد جينتيس كان الجنون، رعاية وبأماكن
األمس وعد بينما بالحرية، وعًدا أصبح فلقد التعليم. مثل الجميع يخص أمًرا كان النفيس
(نحن الحني ذلك يف النفيس؟ التحليل عن وماذا التاريخ». من سيئة «مزحة إال يكن لم
والحظ املقبلة. األعوام ستغريه الذي األمر تدقيًقا، أكثر جينتيس كان ،(١٩٧٣ عام يف
دون من النفيس «التحليل ب القيام طريق عن املؤسسة يف أقدامهم ثبَّتوا قد املحللني أن
يكون أال يجب ولكن، التاريخ. اتجاه يف يسريون األحوال جميع يف أنهم ويؤكد أريكة».
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الربجوازيني»، للمثقفني املمنوح «االمتياز أو املتخصصني، عىل فقط حكًرا النفيس التحليل
التحليل وأصبح الرغبة.» تحرير حقيقة ولنرش االجتماعي النظام لقلب فعالة «وسيلة بل

النفيس. الطب مناهضة مع إذن يتماىش النفيس
مايو ثورة أحالم تفتت من الرغم عىل — جينتيس يهدأ لم أعوام، أربعة مرور بعد
سنتحدث (الذي للقطاع الجديدة تجربته يف يرى ماذا العكس.58 عىل بل — ١٩٦٨
ويندد وجنيس. وعاطفي مادي بؤس بؤس.» هو إنما به تنطقون ما «كل الحًقا)؟ عنها
أن النفيس الطب يمارس من عىل املفروض من يكون «قد بالوحدة: أيًضا جينتيس
من العقلية لألمراض مصحة «فهو املجتمع، يخص وفيما للوحدة.» تمارين يمارس
الكثريون وهناك األفراد، من واملسئوليات املبادرة روح النتزاع «مؤسسة أو الخارج»
زجاجة فأخرج العقلية، الصحة عن تتحدث أن أردت «إذا جيًدا.» أمًرا ذلك يرون الذين
بالطرق يقبل وال بمفرده قليًال يفكر شخص األقل عىل فاملهووس خاصتك! املولوتوف

املثبتة.» العقالنية له ترسمها التي
— مانوني مود وتعد اعتداًال.59 أكثر (١٩٢٣–١٩٩٨) مانوني مود طريقة كانت
لألطفال النفيس الطب حول أعمالها بسبب واملعروفة الكان وتلميذة النفسية املحللة
باالشرتاك أُسست ١٩٦٩ سبتمرب يف العميل. التطبيق رواد من وأيًضا منظِّرة — والشباب
طريقة عىل النفيس واملحلل لألطفال النفيس الطب متخصص — لوفور روبرت مع
املصاب الشباب لتستقبل تعمل)، تزال (ال مارن سري ببونوي تجريبية مدرسٌة — الكان
تشهد النفيس للطب مضادة تجربة إطار يف الخبل، أو النفسية واألمراض بالتوحد

املجال. هذا من النفيس التحليل باستفادة
الطبيب يد عىل ،١٩٤٣ عام إال األوىل للمرة األطفال» لدى املبكر «التوحد يُوَصف لم
العاطفي». لالتصال التوحدي «االضطراب بعنوان مقال يف كانر ليو األمريكي النفيس
املحيطني مع عاطفي تواصل إقامة عن الطفل بعجز للمرض اإلكلينيكي الوصف وتميز
أعراض متالزمة كانر منه وجعل العامني). عمر قبل لالضطرابات ظهور بداية (مع به
بلولري اخرتعه قد (أوتيزم) «التوحد» لفظ كان وإن الفصام، عن تماًما تختلف إكلينيكية
لدى الفصام حاالت يف الخارجي الواقع مع االتصال فقدان إىل لإلشارة ١٩١١ عام
الفصام يف كما ليس «ولكنه ذاتيٍّا). تعني التي «أتو» اليونانية الكلمة (من البالغني
عن تراجًعا ليس فهو موجودة؛ أصلية تواصل عالقة من بداية األطفال أو البالغني لدى
من املرض، أعراض ظهور بداية منذ د، التوحُّ مريض يعاني السابق. الوجود يف املشاركة
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قادم يشء أيَّ ذلك، استطاع متى ويُقيص، ويَتجاهل يَحتقر فهو بالوحدة؛ شديد شعور
ذهانية أمراض تحديد تم األطفال، يصيب الذي التوحد جانب وإىل (كانر). خارجه» من
يف الدراسية. املقررات إىل تضاف خاصة رعاية طرق هناك وأصبحت تصيبهم، أخرى
الطب يف املتخصص — (١٩١٥–٢٠٠٠) ليبوفيتيش سريج قام ،١٩٥٩ عام باريس
لليوم مستشًفى أول بافتتاح — الجماعي النفيس العالج ويف لألطفال النفيس والتحليل
والعالج للكشف مركًزا (١٩١٨–١٩٩٨) دياتكني رينيه افتتح ثم لألطفال، الواحد
بالعالج الوقت ذلك يف اهتم الذي — ليبوفيتيش أسس الثمانينيات، يف العرضية. للحاالت
واملراهقني لألطفال الباثولوجي النفيس للعالج خدمة — للطفل الباثولوجي النفيس

بوبينيي. أفيسني بمستشفى
نسبيٍّا حديثة املجانني» «األطفال عىل النفيس التحليل تعاليم تطبيق فكرة كانت
دولتو فرانسواز أعمال كانت الوقت ذلك يف األمر هذا تتناول أعمال فأول فرنسا. يف
بيتليهيم برونو أن إال الكان. لجاك املقربة والصديقة النفسية املحللة (١٩٠٨–١٩٨٨)
بشيكاجو. النسل» «تقويم مدرسة يف األمر لهذا الطريق فتح قد كان (١٩٠٣–١٩٩٠)
لألطفال املخصصة املدرسة قدماه َوِطئَت واحد نفيس محلل هناك يكن لم وصوله ولدى
من فكان بيتليهيم، إىل بالنسبة أنه إال النفسيون. املرىض فيهم بما املراس الصعاب
بالعالقات العالج طريقة عن االستغناء عىل يقدر ال لألطفال النفيس الطب أن الواضح
«القلعة كتاب يف حاالت» «ثالث تشهد كما فرديٍّا عالًجا وكان النفيس. التحليل ثَم ومن
حياتهم األطفال يشاركون املعالجون وأصبح يخصالجميع، أمًرا العالج كان الفارغة».60
كانت النزالء، لدى الظاهرة األعراض كانت ومهما ساعة. والعرشين األربع طوال اليومية
اليوم يالقي (والذي بيتليهيم يؤكد كما مخاوفهم، عىل األفضل الرد هي الطريقة هذه

كثرية). انتقادات
— النظافة وعمال الطاهي فيهم بما — العاملني جميع كان بونوي، مدرسة يف
يكون أال ويجب النفيس. التحليل يف تدريبًا معظمه ينال الذي العالجي، الفريق يف أعضاءً
ويهدف اآلخر. مع وتبادل عمل وسيلة وإنما للمعرفة، أداة مجرد هنا النفيس التحليل
واالنفتاح نقهره) أن (ال يظهر غريب يشء كل من االستفادة إىل املؤسسة» «تدمري مفهوم
يريده».61 يشء أي حول يتساءل الذي «الفرد إظهار يف تساعد التي املختلفة العالقات عىل
عىل يجب كان اآلن، وحتى العرص ذلك يف السائدة النفيس الطب مناهضة روح ظل يف
القياس وأدوات املحمولة الحاسب أجهزة يرتكوا أن النفس علم مجال يف املتدربني
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عليها؛ يطلعون ملفات لديهم يكون ال باملدرسة. الجماعية الحياة يف تماًما ليغوصوا
«إذا تحذر: مانوني مود أن إال للطفل. الفعيل الواقع معايشة من أهمية أقل إنه حيث
وجوده. تفرتض التي للنظرية رافضني فسنكون النفيس، للطب مناهًضا موقًفا اتخذنا
الطب مناهضة عن تبتعد مانوني كانت وإذا بنيوية.»62 مراجع النظرية مراجعنا فكل
خاطئ)، اعتقاد هو الجنون سيختفي الحرية وجود يف بأنه (فاالعتقاد املثايل النفيس
واألبحاث النفيس للطب املناهضة «املواقف بني تعاون وجود املمكن من بأنه تعتقد فإنها
هو الذي التقليدي، النفيس الطب مؤسسة داخل مستحيًال األمر هذا كان التحليلية.»
لتحرير تهدف النفيس) التحليل (مؤسسة مؤسسٍة بخلق أحد فيه يهتم ال للحبس مكان
معرفتهم من يغارون الذين — النفسيني األطباء عكس عىل أنه مانوني وتستكمل التعبري.
بالحقيقة اهتماًما «أكثر املحلل يكون — حياله شيئًا املريض يفعل ال تشخيًصا ويعطون
النفيس للطب املناهض سعى الذي األمر وهو النفيس. املريض حوار وراء من تخرج التي
أي واضحة؛ بصورة يصيغه أن دون ولكن تحليل صورة يف عليه للمحافظة (الينج)
تتيح رشوط لوضع يسعى فهو […] «املريض» لغة عرب تنكشف للمعرفة صورة إنه
تقول (التي اإلنجليزية بالتجربة مانوني وتُِشيد قيود.» دون تخرج أن املجنون ألقوال
أقوال «اتبعت أنها إىل استحقاقها يرجع والتي الشفاء)، الستعادة عملية الهذيان بأن

حرفيٍّا». فرويد
الذهان يتضمن للجنون الثاني» التساؤل «هذا أصبح فصاعًدا، اآلن من أنه سنالحظ
لدى األنا بكالم يكتفي أن — الوقت ذلك املنترصيف النفيس— التحليل يرغب ولم بالطبع.
ولم الذهان. ملريض «املبارشة» باألنا وبالتحديد) (بل أيًضا يهتم أن أراد وإنما العصابي،
للتطبيق. قابًال الساحرات ملعرفة وطريقته اسكتلندا ملك عن فرويد قاله الذي املثل يعد
لم والسبعينيات، الستينيات يف النفيس للطب املعارضة الضخمة الهوجة هذه ظل ويف
تقوم التي األداة — ١٩٣٩ عام فرويد تنبأ كما بالضبط — كان كما النفيس التحليل يعد

العكس. إىل األمر سينقلب ما ورسعان النفيس. للطب املهام بكافة
يجذب لم الذي الثالثة الجمهورية حكم تحت النفيس الطب مناهضة عكس وعىل
الستينيات خالل الحركة عىل ضخم إعالمي تركيز هناك كان املريدين، من كبريًا عدًدا
مؤلفات هناك كانت الغربي، العالم كل يف بها. العام الرأي تأثر بسبب والسبعينيات
كان األحداث. محور والجنون النفيس الطب مناهضة من جعلت ومناقشات ولقاءات
ولم … وجينتيس وفوكو وكوبر والينج ساس أعمال بحماس يقرءون ١٩٦٨ مايو طلبة
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وتقارير (بل الصحفية للتقارير هدًفا تصبح لم النفيس للطب معارضة تجربة هناك تكن
التي األفالم أوائل بني ومن التسجيلية. السينما لعبته الذي الهام الدور جانب إىل ذاتية)،
يف بالتصوير سمح الذي بونافيه الطبيب بفضل (١٩٦٢) الجنون» إىل «نظرة ظهرت
أعماق يف «تيتيكاتفوليز» فيلم غاص ،١٩٦٧ عام لوزير. بمنطقة آلبان سانت مصحته
الفيلم هذا عرض ُمنع ولقد بماساتشوستس. النفسية لألمراض بريدجووتر مصحة
وايزمان لفريديريك إخراجي عمل أول هو الفيلم كان عاًما. وعرشين خمسة من ألكثر
مستشًفى يف مكان، كل يف الحقيقة سينما وراء سعيه استكمل الذي ،١٩٣٠ عام املولود
بوجود االعرتاف أمريكا رفضت للجيش. تابع تدريب مركز يف حتى أو سجن يف أو عامٍّ
األمريكي االجتماع عالم — (١٩٢٢–١٩٨٢) جوفمان إرفينج كان التي األماكن هذه مثل
عمد عن الفرنسية إىل ترجمتها تمت (والتي الكلية باملؤسسات ويصفها يدرسها —
— العقلية املصحة داخل أنه إثبات إىل جوفمان وسعى الشمولية»).63 «املؤسسات إىل
يعدو (وال واملحبوسني الحراس بني تجاوزه يمكن ال تام فصل يتأسس — السجن مثل
بشدة مطبقة ولكن مكتوبة غري قوانني طريق عن له) املعارض التعبري إال الحر» «املكان

تفاهم. أي تقبل ال
األمراض و«مصحة ١٩٧٠ عام العرض دور يف بونوي» يف «الحياة فيلم ظهر
الينج الطبيب بقيادة األخري الفيلم لنا ويبني .١٩٧٢ عام الحياة) (مجانني العقلية»
الرائدة الربيطانية التجربة وجذبت بلندن. بأرشواي النفيس الطب ملجتمع اليومية الحياة
أثناء ممرضة عملت — بارنز ماري كانت رموزها بني ومن بشدة. اإلعالم وسائل انتباه
أن وبعد هانويل. مصحة يف الفصام بسبب ١٩٥٢ عام احتجازها تم ولكن — الحرب
١٩٦٥ عام والتحقت الينج بالطبيب اتصلت املنقسمة»، «األنا كتاب ١٩٦٢ عام قرأت
وهناك بالداخل). املوجودين بني التصويت طريق عن يتم االلتحاق (كان هول بكينجسيل
كبرية، فنانة وأصبحت الرسم. يف موهبتها الكتشاف مهد الذي الرتاجعي، للعالج خضعت
كتابها من األول الفصل وكان وطفولتها. والجنون الفن حول كثرية أعماًال ونرشت

الطبيعية». غري اللطيفة «عائلتي عنوان يحمل الجنون» عرب لرحلة «حسابان
ومعها استمرت فقد بالظروف، مرهونة أو وقتية السينمائية املوهبة هذه تكن لم
عام النفسية التسجيلية السينما مهرجان عقد بذلك يشهد كما النفيس، الطب مناهضة
وحتى اللورين. يف الصغرية املنطقة بهذه القديمة النفسية املصحة داخل بلوركان ١٩٧٧
متوسط فيلم لنا أتاح ،٢٠٠٥ عام يعقد. يزال ال املهرجان فإن التلفاز، يذكره لم وإن
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رواد (أحد جيل مع ثانية نتواصل أن الفالمندي اإلقليم تلفاز يف هوبني ألرنو الطول
يف يعيشون مجنونًا ٥٥٠ بينهم من مواطن، ألف ٣٣ النفيس): الطب مناهضِة حركِة
عائالت أربع عىل ويمرون إجازات، مجرد وليس كاملة إقامة هناك ويقيمون تتبناهم أرس
الفرنيس الخليفة — دوباردون ريموند قام ،١٩٨٢ عام … األربعة الفصول خالل متتالية
التي فينيسيا، بحرية عىل املطلة جزيرته عىل كليمنت» «سان فيلم بتصوير — لوايزمان
ومصوًرا مراسًال األساس يف كان دوباردون ولكن ألكاتراز. سجن غريب نحو عىل تشبه
لألمراض ترييست بمصحة ١٩٨٠ عام بتصويرها قام التي الرهيبة الصور يف يظهر كما
تحركنا هائلة قوة واألسود باألبيض الصور تلك وتمتلك هناك. بازاليا كان حني العقلية،
(الهادئات)، النساء منطقة وفناء الرجال، لدى الحمامات ممر كالم؛ أي يضاهيها وال
عيد شجرة توجد اآلخر الجانب ويف القوى، الخائر املجنون هذا تضم التي القاعة وتلك

سعيد». «عيد بالطباشري: كتابة الحائط وعىل امليالد،
تيوب» الدكتور «جنون منذ بالجنون أيًضا العادية السينما اهتمت جانبها، ومن
بالتحليل أيًضا اهتمت كما .(١٩١٩) كاليجاري» الدكتور و«عيادة جانس آلبل (١٩١٥)
املوضوع. هذا حول بأكمله يدور فيلم أول هو (١٩٢٦) الروح» «ألغاز كان … النفيس
أكثر عن فنيٍّا التعبري املمكن من أنه أعتقد (لم األمر هذا مثل يف فرويد يرغب لم
مجنونة» «صفحة إنتاج يف والجنون الرسيالية مزيج تسبب كما تجريًدا). بداخلنا ما
الجحيم». «باب فيلم مخرج أعمال أوائل أحد كينوجاسا، تينوسوك للياباني (١٩٢٦)
ذاتية سرية رواية عن مأخوذ سينمائي فيلم أول — (١٩٤٨) الثعابني» «كهف ل وكان
بإنتاج زانوك إف داريل قام وقد وكبري. ناجح صًدى — النفيس للطب مناهض وبالطبع
قىض ولقد املنتجني. من العديد رفض بعد ليتفاك، أناتول األمريكي للمخرج الفيلم هذا
بعض من النصائح وتلقوا النفسية، املصحات مختلف يف أشهر ثالثة السيناريو ُكتاب
لنا تروي والتي بالفصام، املصابة فريجينيا قصة عرض من ليتمكنوا النفسيني األطباء
أدت ولقد املفزعة. النفسية العالجية والطرق الكهربائية والصدمات االحتجاز جحيم
املريضة لشخصية وتقمص برباعة دورها — الحقيقة يف الرائعة — هافياند أوليفيا
بالتفاصيل اهتمامه بسبب قيمته من شيئًا الفيلم يفقد لم اليوم، وحتى بالفصام.

يرعونهم». و«الذين املرىض لشخصيات الخالب والرسم واملالحظة
عدة بني ومن النفيس. الطب مناهضِة حركِة من وتستلهم تتأثر السينما كانت
املناهضة غايتها تبدو التي (األساسية) األفالم تلك إال هنا نذكر لن األفالم، من عرشات
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يخطر حيث فولر، لصامويل (١٩٦٣) الصدمة» «ممر مثل للعيان، واضحة للطب
و«الحياة صحفي؛ تحقيق عمل من ليتمكن االحتجاز بطلب رديئة فكرة شاب لصحفي
ضغط بسبب جحيًما — عاًما ١٩ جانيس— تعيش وفيه لوتش، لكني (١٩٧١) العائلية»
شخصية استُلهمت (ولقد بالفصام موصومة تكون ألنها وتقايس نفسيٍّا، عليها األرسة
زاخًرا عاًما ١٩٧٥ عام كان الينج). شخصية من الدفاع» «محامي دونالسون الطبيب
وخاصة بيلوتشيو، ملاركو رساحه» يطلق و«مجنون فرييه، لريمي بول» «قصة بفيلم
وتوالت .(١٩٦٢) كييس كني رواية عن املأخوذ فورمان مليلوس املجانني» عش فوق «طار
ليسوا الطبيعيون و«األشخاص ،(١٩٨٤) و«بريدي» ،(١٩٨٣) «فرانسيس» أخرى: أفالم
مرييف ِلماك التي التعبري قوة اليوم حتى منهم ألي يكن لم لكن إلخ. ،(١٩٩٣) مميزين»
يف فليترش)، (لويز راتشد اآلنسة املرعبة، املمرضات كبرية مواجهِة يف نيكلسون) (جاك
األمر هذا عن الكثري نعرف ال — ال أم مجنون املعزول، الطرف من مقدًما خارسة معركة
الطب مؤسسة مواجهة يف بالحيوية مليئًا ووقًحا ماكًرا األحوال جميع يف كان ولكنه —
املمرضة. صورة يف واملجسد يرحم ال الذي ولكن املبتسم، الهادئ الجديد شكلها النفيسيف
نفسية أمراض مصحة يف أوسكار، جوائز خمس عىل حاز الذي الفيلم، هذا تصوير تم
الحقيقيني، املرىض من الشخصيات بعض كانت بأوريجون). سالم (مستشفى حقيقية
للجمهور النفيس للطب املعارضة من القدر هذا مثل قدم أن ما لفيلٍم يسبق لم ولكن

العريض.
كوبريك، لستانيل امليكانيكية» «الربتقالة الشهري الفيلم هذا أيًضا نرى ،١٩٦١ عام يف
بالعنف ترد الدولة فيه ونرى القريب، ولكن املعلوم غري املستقبل ذي باملجتمع يندد وفيه
إعادة يتم وإنما سجن، وال إعدام، هناك يكن لم املجرمني. من وعصابته ألكس عنف عىل
املتحدة الواليات يف النور ترى كانت التي نفسها السلوكي العالج طرق باستخدام تأهيل
الفسيولوجي العالم أثبتها التي الرشطية االستجابة مبدأ إىل استناًدا سكينر) (واتسون،
الطب يعد لم — الشديدة باملعارضة اتسمت التي — الفرتة هذه وخالل بافلوف.
التي السلوكية النظرية األخص وعىل الحديث، بل االنتقادات، موضع هو القديم النفيس
أي كهدف السلوك طريقة لصالح العقلية للعمليات الباطنية التأملية الطريقة تقلص
الخوف عالج مجال يف سيما وال الجيدة، النتائج من الرغم وعىل وظيفي). (مفهوم فرد
من جديد تيار ِقبل من إنسانيته من املريض يجرد بأنه السلوكي العالج يُتهم املريض،
إعادة إىل يسعى الذي روجرز) (كارل اإلنساني النفس علم وهو األمريكي، النفس علم
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عىل عاكًفا الرنان، وال املوجه غري النفيس العالج مجال يف االهتمام مركز إىل اإلنسان
الثالثة»، «القوة ويسمى يستشريه. من لدى خاصة باختيارات القيام عىل القدرة تنمية

السلوكي. والعالج النفيس التحليل طرق جانب إىل
جديدة تيارات النفيس الطب مناهضة من خلقوا الذين هم املجال يف الفاعلني أن كما
املبالغة ضد جمعيات كونوا الذين اآلباء من العديد تمرد ولقد نفسية. وتحليلية طبية
االضطرابات وراء السبب بكونهم «تتهمهم» التي الوراثية النفسية النظريات تطبيق يف
للفصام»؟ املسببة «األم عن وقتها حديث هناك يكن ألم أبناءهم. أصابت التي النفسية
للتقدم حقيقي طمس إىل النفسيني» األطباء «لوبي ضد هذا املتصاعد الفعل رد أدى ولقد
— املبارشون املستخدمون وندد األطفال. نفس طب سيما وال املجال، هذا يف أُحرز الذي
عىل وباالعتداءات األدوية، أي الكيميائية»؛ «السرتة ب أكثر يعرفون الذين — املرىض أي
تكوين من تمكنوا — الطالبية الحركة مع بالتعاون — أنهم نجد هولندا، يف حريتهم.
العمالء» «فيدرالية يف اجتمعوا ،١٩٧١ عام أوترخت). (روتردام، املرىض من تجمعات
جريدة وتأسست املجتمع.64 تغيري إىل وإنما الرعاية تحسني إىل فقط تهدف ال التي
الهدف بلوغ املمكن من ليس أنه أُعلن حينما ،١٩٧٨ عام حتى تظهر وظلت للمجنون،

الخاصة. املضادة ثقافته يحقق أن للمجنون السماح األصيل:
الساينتولوجي كنيسة شنتها التي العنيفة النفيس الطب مناهضِة حركِة عن أما
قطعيٍّا ترفض الساينتولوجي فعقيدة تصنيفها؟ يجب فأين ،١٩٥٤ عام تأسست التي
اسًما تحمل جمعية تأسست ،١٩٦٩ عام قاتلة». «صناعة بأنه وتصفه النفيس الطب
املواطنني «لجنة ساس: توماس من بدعم ذاته الوقت يف الحرية عىل باعثًا ولكن مطْمئنًا
يوجد كان املتحدة. الواليات يف نفسها للَّجنة الفرنيس النظري هي التي اإلنسان» لحقوق
الطب يستخدمها التي امُلهينة العالجات ضد واملواطنني لألطباء «جمعية أيًضا فرنسا يف
باإلضافة النفيس، العالج تطبيق عىل للتأخري» «فائدة تفرض الحكومة كانت النفيس.»
والصحة لإلنسان جديدة لرؤية «الرتويج إىل تهدف املجاالت متعددة لجنة وجود إىل
يف هذا كل ويهدف النفيس.» الطب مؤسسُة باستمراٍر لها تدعو التي تلك عن تختلف
أثر بأنها تُعرف والتي — الروحية» «الصحوة — منافسة «تكنولوجيا» اقرتاح إىل الواقع
مصدر عن الكشف الروحية الصحوة «تتيح البدن. عىل الفكر قوة أي الجسد؛ عىل الروح
تسبب التي والجروح الحوادث عن وأيًضا فيها، املرغوب غري واالنفعاالت األحاسيس
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العقيل»، «التفاعل عىل بقضائها أسبابها بعالج أيًضا وتسمح النفس-جسمية. األمراض
النفس-جسمية.»65 األمراض وباقي بالنفس الثقة وقلة والقلق الضغط سبب هو الذي
الرضبَة للدولة التابع الرسمي النفيس الطب ى تلقَّ الغربي، للعالم العام الرأي يف
يف االشرتاكية السوفييتية الجمهوريات اتحاد يد عىل استخدامه عن الكشف بعد القاضية
الدعاية إطار يف ضخمة إعالمية ضجة وشهد اليوم، ا جدٍّ املعروف األمر وهو الوقت. ذلك
يف فقط ليس الوقت، ذلك يف الصاعقة بمنزلة وكان الباردة، الحرب خالل اإلعالمية
للخمسينيات الغربي الطب عالم يف إنه القول أيًضا ويجب الشيوعيني. املناضلني أوساط
يرتدد ولم األمريكية. املتحدة الواليات يف حتى يحتذى، مثًال السوفييتي النفيس الطب كان
شخصيٍّا فرويد حلله الذي النفيس واملحلل الطبيب — (١٩٠٦–٢٠٠٨) ورتيس جوزيف
عالج إليه أدخل حيث املتحدة بالواليات الرسمي النفيس الطب رموز أحد يعد والذي —
فهو بافلوف؛ نمط عىل السوفييتي النفيس الطب «يسري :١٩٥٣ عام يكتب أن ساكيل؛
النفس علم عن ويتميز اجتماعيٍّا. ذاته الوقت يف ويعترب وتجريبي، وطبي فسيولوجي
املواطنني بني وخصب صحي نشاط إلنتاج وموجًها وعمليٍّا تعليميٍّا بكونه السوفييتي
النفس وعلم النفيس الطب ِمن كلٌّ ساهم ولقد االشرتاكي. املجتمع يف السوفييتيني
االستنباطية املالمح خلف الغربي، النفيس للطب العميق االنهيار دعم يف السوفييتي
املادية التجربة يف األسايس ونقصه فرويد بآراء التذكري إعادة إىل تدعو التي والصوفية
بتحويل كفيلة اآلراء هذه كانت املكارثية، ذروة ويف الحية.»66 املمارسة عن وابتعاده
محاوالت أي بمراقبة مكلفة الشيوخ مجلس داخل لجنة يد عىل التحقيق إىل قائلها
والدتي «علمتني غامضة: بطريقة نفسه عن ورتيس ودافع التعليم. يف الشيوعي للتسلل
برر الحماس، غمرة ويف السياسية.»67 آرائه عن أحًدا أسأل أن الالئق غري من أنه دائًما
متخصصة لجنٌة مسئوليتَه تتويل الذي السوفييتي، االتحاد يف االحتجاز طريقة ورتيس
باملنطقة». الصحية الهيئة «مدير يرأسها ولكن نفيس، طبيب منهم طبيبني، بالطبع تضم
ترصف «حريُة السوفييتي» االتحاد يف وقضائية قانونية بنية وهي الشعب، «ملحاكم وكان
لهدف اعتبار أي دون الظروف يناسب الذي االتجاه يف املبادئ هذه لتأويل واسعة

للدليل.» البسيطة الرسميات أو العامة واملصلحة القانون
ممارسات بدأت الذي الوقت يف الفخورة، الترصيحات هذه من أعوام عرشة بعد
العالج طرق منها استوحى أنه لدرجة األمريكي، نظريه تغري السوفييتي النفيس الطب
برضاوة ينتقد الذي ،(١٩٦٣ (الموش، «بلوبوتل» كتاب بريطانيا يف ظهر السلوكي،
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اسًما الحقيقة يف كان فالريي. إيفان من بتوقيع السوفييتي االتحاد يف والنظام الحياة
تارسيس، لفالريي بأنه السوفييتي االتحاد يف معروًفا كان ولكنه النارش، فرضه مستعاًرا
«بلوبوتل»، ظهور من عامني وبعد للنظام. معارضته بقوة أعلن الذي واملرتجم الكاتب
وعِلَم بموسكو. النفسية لألمراض كوشينكو بمصحة واحتجز تارسيس عىل القبض تم
تارسيس بني والوسيط ساميزدات» «كتابات ومرتجم محرر — ميوس دي أنتوني
نيكيتا عىل أحدهم «قرأ العقلية: األمراض مصحة يف احتجازه سبب — الربيطاني ونارشه
الكرملني يف األعظم للرجل بالنسبة الثقافة أن تارسيس كتب حيث «الموش»؛ خروشوف
هذا تارسيس أن وأعلن غضبًا خروشوف فاستشاط والذرة. البطاطس زراعة تقترصعىل
أيام بضعة وبعد حرفيٍّا، كالمه املشهد عىل الشهود نفذ ولقد مجنونًا. يكون أن من بد ال
أشهر.»68 لستة هناك وظل بموسكو، العقلية األمراض مصحة يف نفسه تارسيس وجد

فيها». مبالغ بصورة «الجميلة القصة، هذه صحة حول نتساءل أن يجب بالطبع،
كتابه يف تارسيس شهادة أن بما اآلمن، باألمر ليس للمعارضني النفيس فاالحتجاز
بلغت قد («٦ رقم «الغرفة تشيكوف رواية إىل واضحة إشارة (يف 69«٧ رقم «الغرفة
والهوس العظمة بجنون واملصابون والفصاميون العصابيون «كان العالم. أقىصجنبات
يف الخروع كزيت العام العالج األمينودين باستخدام معالجتهم تتم كلهم واملكتئبون
اعتقال معسكرات يوجد أنه ذهول يف الغرب اكتشف وفجأة لتشيكوف.» «٦ رقم «الغرفة

للمعارضني. نفسية
الخليقة. أنواع كافة فيه وجدت الذي نوح ُفْلك بمنزلة «٧ رقم «القاعة رواية «كانت
االنتحار محاوالت أصحاب أوًال ثالثة: إىل أساًسا تنقسم الرواية يف املذكورة األنواع وكانت
بالفردوس سعيًدا يكون ال من أن باعتبار كمجانني تصنيفهم يتم الذين الفاشلة
باستخدام شهور مدار عىل معالجته تتم وكانت […] مجنون أنه من بد ال االشرتاكي
بعضهم كان عنه. التخيل ويرفض عليه يعتاد البعض كان لسنوات. وأحيانًا األمينودين،
الثانية املجموعة أما […] أسوأ» بالخارج الوضع «ربما يقول: املتشائم املزاج ذوي من
االتصال حاولوا الذين األشخاص أو «األمريكيني» مجموعة فكانت األهمية، حيث من
برغبتهم جاهروا الذين هم بينهم واألشجع الحر. العالم يف بسائحني أو أجنبية بسفارة
إيضاًحا، أكثر تعريفات أي دون الشباب فئة هناك كانت وأخريًا الخارج. إىل الهجرة يف
ال ربما مبادئه. فرفضوا مجتمعنا يف مكانًا ألنفسهم يجدوا أن يف فشلوا َمن أنهم ويبدو
يكن لم […] يريدون ال ما بالتحديد يعرفون ولكنهم يريدون، ماذا يدرون ال يزالون
املتكدسني.» املواطنني حراسة مهمتهم سجانون فقط أطباء، وال مرىض الواقع يف هناك
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ضجة أثارت التي بوكوفسكي قضية ذلك عىل والدليل تارسيس؛ حالة عزل يمكن وال
فرباير وحتى ١٩٦٣ يونيو من إرساله وتم ،١٩٤٢ عام بوكوفسكي فالديمري ولد كبرية.
موسكو وسط يف شعرية لقاءات بتنظيم لقيامه النفسية األمراض مصحة إىل ١٩٦٤
انتحر الفرد، بتحرير إيمانه فبعد املحبط، الثوري (الشاعر مايكوفسكي تمثال أسفل
املعارضني. عن لدفاعه بوكوفسكي عىل ثانية القبض ألقي ،١٩٦٧ عام .(١٩٣٠ عام
فيها يتحدث الغرب إىل كتابات مجموعة إرسال من وتمكن ،١٩٧٠ عام عنه أفرج ثم
الرشق. إىل الغرب من للرأي حملة مطِلًقا النفسية، املصحات داخل السيئة املعاملة عن
«دليل — نفيس طبيب — الزنزانة يف زميله مع بالتعاون ونرش ثانية. يُعتقل هو وها
يف املعارضة».70 السوفييتي: االتحاد يف جديد عقيل و«مرض للممرضني» النفيس الطب
الغرب. يف مسجون شييل من قديم شيوعي زعيم مع بالتبادل عنه أفرج ،١٩٧٦ ديسمرب
«لست أجاب: تهاجمه، التي الغربية الصحافة مواجهة ويف كامربيدج. يف واستقر جاء ثم

االعتقال.» معسكر من أنا الثوريني، معسكر من ولست الرجعيني، معسكر من
القمعي باالستخدام وتنديده رفضه بونافيه أعلن اإلنسانية، عيد أثناء ،١٩٧٥ عام
البيان عىل عنه» «رغًما املوقعني من كان ،١٩٤٩ (عام السوفييتي. باالتحاد النفيس للطب
انهيار بعد السوفييتي االتحاد كان — الرجعية» واأليديولوجيا النفيس «التحليل الشيوعي
فقد — التيار ضد سار من أكثر — ساس أما النفيس.) التحليل حرم قد الثالث الرايخ
فالفرق تُحتذى. دروًسا الغرب يقدم لم النفيس»، الطب «باستخدام يتعلق فيما أنه اعتقد
«لم فقط. النفيس الطب استغالل درجة إال ليس الغربي والعالم السوفييتي االتحاد بني
عمالء النفسيون األطباء يكون الغرب، يف كما الرشق يف ولكن الدرجة، هذه إىل بعُد نصل
العاملية الجمعية من ١٩٨٣ عام السوفييتي االتحاد انسحب حال، أي عىل للدولة.»71

النفيس. للطب
الجمعية قبل من االتهام موقع يف لتكون الصني دور جاء عاًما، عرشين مرور بعد
الطب استغالل طرق وجود من تفاجأت بأنها تظاهرت التي النفيس، للطب العاملية
التشخيص فيصبح واحد، املنطق أن إال الصني. يف السوفييتية الطريقة عىل النفيس
«الفصام عن الحديث وبدأ النفسية. الطبية للنواحي االلتفات دون سياسيٍّا مبارشة
االتحاد يف كما — تتعلق كلها املسألة كانت النظام.72 تماسك يف ودوره السيايس»،
يكونوا أن يجب الذين الجدد املجانني لهؤالء املئوية النسبة بمعرفة — سابًقا السوفييتي
الصيني للنظام بالطبع يبدو النفيس الطب كان العالم، يف مكان أي من وأكثر موجودين.
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العوملة أن من الرغم عىل األمر، اتضح هنا األقل عىل للطب. فيه مرغوب غري كطفل
الرضبات كانت إذا عما نتساءل أن يمكننا ولكن النفيس. للطب عوملة ستكون الجارية
املرغوب غري الطفل هذا وجود تُظهر ال الغرب يف النفيس الطب مناهضة سددتها التي
التي واملكدسة الضيقة املؤسسة تلك وهو أال ومسنٍّا؛ بل بالًغا اليوم أصبح الذي فيه،

معه. الشخص يحمله ما إال يشء يوجد ال حيث بالفعل؛ اإلسبانية الفنادق تشبه
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الطبالنفيس جتزؤ

لم النفيس، الطب مناهضة من الكربى الهوجة قبل أي الثانية؛ العاملية الحرب غداة
الكثري تغريت فقد املايض؛ بطريقة معه والتجاوب الجنون إىل النظر املمكن من يكن
املعاناة، من كثري بعد اإلنسان الحرتام جديد بوازع يتعلق األمر يكن ولم األشياء. من
والعدم» «الوجود يف بالتحديد — سارتر وعكف وضمريه. حريته حول جديد فكر وإنما
للحرية الصلد تصوره إطار ويف للحرية. مرادف هو الضمري أن إثبات عىل — (١٩٤٣)
يف علينا يعتمد يشء كل يكن لم وإن إنه سارتر يقول األشياء، عىل الحكم يف املطلقة
علينا محكوم «نحن بقوله: فكره عن وعرب بالكامل. مسئولني زلنا ما فإننا الكون،

تنتهي. ال التي املسئولية الوقت ذات يف ولكن الكاملة، الحرية إنها بالحرية.»
عن (وبحثه يقينياته وزعزعة وحدته وأيًضا للعمل وحسه اإلنسان حرية كانت
تغافل عىل نرصَّ لم إذا وضعه تُِعد لم (أو العقيل املرض تضع لم عوامَل جديدة)؛ ثوابت
النقاشية وحلقاته وحريته. الكائن حول تأمالته قلب يف الجنون وإنما القديمة) العصور
العملية والكلية الطبيعية العليا واملدرسة آن سانت يف ١٩٥٣ عام منذ يعقدها كان التي
للجنون العضوية النظرية ينتقد الكان جاك كان السوربون، يف ثم العليا للدراسات
لضعف مالزًما عرًضا الجنون كون عن إذن «بعيًدا عقيل: مرض من أكثر يعد لم الذي
عن وبعيًدا […] جوهره يف املفتوحة الثغرة عن الدائم االفرتايض التعبري فإنه اإلنسان،
أن وليس بالضبط. خطاها ويتبع الويف، رفيقها هو فالجنون للحرية؛ «إهانة» كونه
إن برشيٍّا كائنًا يكون لن إنه بل فحسب، الجنون دون من فهمه يمكن ال البرشي الكائن
من كل «ليس الدعابة: بهذه الكان ويختتم لحريته.» كحد الجنون داخله يف يحمل لم

ذلك.»1 من يتمكن مجنونًا يصبح أن يريد
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الحبس نهاية

التي الرهيبة األحداث من الرغم عىل — الفرنسية النفسية املصحة أن البداية يف بدا
يف أمًال تمتلك تزال ال — األملاني االحتالل خالل جوًعا املوت ضحية كثريون فيها راح
األلفاظ تكن لم وإن حتى جذريٍّا، تغيريه يف الرغبة الجميع لدى بالطبع، أفضل. مستقبل
للشفاء كمكان املصحة استخدام القديم: باسرتجاع إال النهاية يف تقوم ال للتغيري الجديدة
قضايا أهم (أحد للمعمار تصور ووضع املؤسيس»، النفيس «العالج الجديد االسم تحت
املداواة اسم تحت بالعمل للعالج والرتويج الهدف هذا مع يتناسب القديم) العقيل الطب
يف دوٌر لهما كان النفيس التحليل وظهور البيولوجية العالجات ثورة أن إال بالعمل.

النفيس. الطب مناهضة إعصار قبل هذا كل كبرية، بصورة النفيس الطب تعديل
التاريخي نموها إىل النفسية األمراض بسبب املصحات دخول نسبة عادت فرنسا، يف
حتى الحرب بسبب العامِلني يف الهائل النقص تعويض يمكن لم ولكنه ،١٩٤٦ عام منذ
هي املؤسسة أن — الجنون تاريخ عليها اعتاد مفارقة يف — لنا ويبدو .١٩٦٠ عام
لدينا ليس ألنه فهذا مزدحمة، النفسية املصحات كانت فإذا املهنة. هذه أوجدت من
٧٠٥٠٠ نفسها:2 عن تتحدث واألرقام أخرى. مصحات إنشاء يجب ثم ومن منها؛ الكثري
هذا يف … ١٩٦٢ عام و١١٢٠٠٠ ١٩٥٤ عام ٩٨٠٠٠ ،١٩١٦ عام املصحة داخل مريض
األقل)، عىل النساء عدد ِضعف (بلغ هائلة بطريقة الرجال املرىض عدد ازداد التاريخ،
املسنات؛ النساء عدد زيادة إىل اإلشارة أيًضا ويجب الخمور. إدمان تأثري بسبب دائًما
إصابتهن وقت أرامل يجعلهن مما عمرهن، مدة طول وهو بسيط ديموغرايف لسبب وذلك

الوقت). ذلك قبل ماتوا قد أزواجهن (يكون بالخبل
النفسية املصحات داخل محتجز مريض ١١٩٠٠٠ العدد بلغ ،١٩٦٩ عام يف
ويف السكان)، عدد من ٪٠٫٢٥ (أي املصحة) إىل دخلت حالة ١٦٠٠٠٠ أصل (من
الوقت ذات ويف هذه. أيامنا حتى تتوقف لم األعداد انخفاض من حالة بدأت الوقت هذا
املرىض عدد بمقارنة للتكدس بالفعل مؤرش (هناك كبرية بصورة التكدس انخفضمؤرش
هذا يف .١٩٧٤ عام ٠٫٩٥ ليصبح ١٩٦٨ عام ١٫١٥ املرض»): ة «أرسَّ بعدد املحتجزين
يف ويظهر للمرض التشخيصية والرشيحة املريض نوع عىل بناء التقسيم كان التاريخ،
املزمن والهذيان (١٤٥٠٨) العقيل التأخر بكثري لتسبق (٢٧٩٣٢) الفصام حاالت املقدمة
لدى و٢٨٨٨ الرجال لدى حالة ٨٩٣٨) (١١٨٢٦) الخمور إدمان ويليهم .(١٤١٠٦)
يأتي املقابل، يف الجنسني. بني أكثر توازنًا أظهرت السابقة الفئات أن حني يف النساء)،
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الرقم هذا وبمقارنة ،٪٢٢٫٥ املصحة: دخول حاالت يف األول املركز يف الخمور إدمان
خروج رسعة لنا يتضح ،٪١٠ وهي الخمور إلدمان باملصحة املحتجزين املرىض بنسبة

به. املصابني املرىض
مرات، سبع فرنسا يف النفسيني األطباء عدد تضاعف ،١٩٦٢ وحتى ١٩٥٢ عام من
الدول باقي يف مشابهة الحالة وكانت .٪٢٠ بنسبة إال يزيدوا لم السكان أن من الرغم عىل
بون بمصحة ١٩٧١ عام جديد. من لتطرح العقلية الصحة تكلفة مسألة وعادت الغربية.
مديرون أطباء ستة فيهم بمن العاملني (كل ٧٧٩ عن العاملني عدد يقل أال يجب سوفور
فرنسا يف النفسيون املرىض كان مرىض. ١١١٠ مقابل يف متدربًا) عرش واثنا للخدمة
تكون وبالطبع، العامة. املستشفيات يف املرىض عدد من ٪٣٥ الوقت ذلك يف يمثلون
إال اإلنعاش، غرفة يف يوم تكلفة عن منها مرات خمس أكرب نفسية ألسباب اإلقامة تكلفة
حتى إنه باختصار، ثالثة. أو عامني بل عام، ملدة اإلنعاش غرفة الشخصيف هذا مكث إذا
أي عن النظر وبغض للغاية. مكلًفا النفيس الطب يزال ال االجتماعي، الضمان ظل يف
(ولم االحتجاز أيام وعدد الداخلني املرىض عدد تقليل الالزم من أصبح أخرى، اعتبارات
التي السحرية الكلمة هي اليوم تكلفة أصبحت مطروحة!) لسنوات اإلقامة فكرة تعد
هذه وساعدت ببطء. يستقر للتقسيم معني اتجاه يفوقها ولكن باملصحة، كلها تتعلق
الخطرية لإلصابات املصحة يف االحتجاز أن مالحظة يف األقل عىل للقياس الرسمية األداة

تكلفة.3 األكثر هو
العاملية الصحة ملنظمة تابعة العقلية الصحة يف خرباء لجنة قامت ،١٩٥٢ عام منذ
اللجنة هذه أشارت ولقد النفسية. املصحات وعمل بنية تحكم جديدة مبادئ بصياغة
وبعيًدا العالجية.» املجتمعات طابع يغمرها املصحات هذه كون إفادة «مدى إىل تحديًدا
دون النية حسن عن الترصيحات فيه توالت مجاٍل يف شيئًا تثبت ال التي — الكلمات عن
املصحة أصبحت الخمسينيات منذ أنه بالفعل تغري ما كان — ١٧٨٥ عام منذ انقطاع
واالحتجازات الضخمة املؤسسات أصبحت العالج. سلسلة يف مؤقتة ولكن هامة حلقة تعد
أصبحت ولكن النفسية، املصحة تختِف لم الثعابني). (كهوف السمعة سيئة الطويلة
هي املصحة داخل الطويلة اإلقامة تعد الحلول، كل بني «من انتقاليٍّا: عالجيٍّا مركًزا تعد
عىل وتفرض املريض، للفرد نهائيٍّا الجماعة رفض عىل ضمنيٍّا وتنطوي تكلفة. األكثر
بتفاقم املريض عىل وتحكم بل عالجية، نتائج أي يف ورائه من أمل ال عمًال العاملني

حالته.»4
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املكان يف العالج يأتي البداية يف العالج؟ سلسلة يف الحلقات باقي هي ما ولكن
(به املبكر العالج ومركز النفسية العيادة تأتي ثم األرسة، يف أو املتجول)، (العالج
النهار مصحة ثم «عام»، مستشًفى أي داخل النفيس العالج وحدة يسبقه ولكن ة)، أرسَّ
الخطوات هذه كل تدخل وبعد منازلهم). يف األسبوع نهاية ويقضون املرىض (يبيت
االستشارة أن عىل الفكرة تقوم األمر. تطلب إذا النفسية املصحة دور يأتي املتنوعة،
النفيس العمل فريق ويوفر التقليدي. االحتجاز من أمكن، إذا وتقي بل تتوقع، املبكرة
بالعمل ومعالجون إكلينيكيون نفس وعلماء متخصصون وممرضون نفسيون (أطباء
مشجع «جو يف الرعاية استمرار وغريهم) ومتطوعون، ومربُّون اجتماعيون وأخصائيون
«وحدات بفضل النسبية بالحميمية يسعد وأن املريضاألمان، يستشعر أن فيجب نفسيٍّا.»
عرشين من تضم وهي جديدة) تسميات اخرتاع عن أبًدا النفيس الطب يعجز (ال اإلقامة»
توجيههم. يف يعانون الذين الصعبني املرىض حاالت يف أقل وأحيانًا رسيًرا، ثالثني إىل
وأيًضا العام، املستشفى داخل النفسية الوحدة ِقبل من النسبة تلك تُحرتم أن ويجب
(هناك مريض الثالثمائة تتجاوز أال يجب التي املتخصصة النفسية املصحة ِقبل من
أو خمسة أو أربعة بها غرف بل مهجع، هناك يعد لم القرية). يشبه املكان لجعل فكرة
يُغلق به خاص ودوالب رغبته، بحسب ليزينه للمريض مخصص مكان وبها ة، أرسَّ ستة

بمفتاح.
كثريًا كانت جديدة بتوزيعات القيام للتصنيف مناطق إىل التقسيم اختفاء أتاح ولقد
املداواة وتساهم الشيخوخة. وطب األطفال رعاية مجاالت يف سيما وال قبًال، تخطئ ما
من االجتماعية للحياة املرىض إعداد إعادة يف تقام التي الصغرية واالحتفاالت بالعمل
من أخرى حلقات هناك تكون الجديدة، النفسية املصحة هذه من الخروج وعند جديد.
داخل الالحقة للرعاية دور الفعلية: الحياة يف ثانية املريض اندماج من لتدعم العالج
نة، مؤمَّ عمل ورش جانب إىل الصغرية الفنادق أو الخاصة املنازل تشبه وهي املدن،
املصحة، خارج مريًضا وخمسني عرشين بني ما تضم وصناعية زراعية عمل ومجموعات

املزمنني. الفصام مرىض رعاية إىل أيًضا وتهدف
منذ بها املطالبة ظهرت التي — للمصحات الجديدة البنية هذه تنفيذ تطلب
الجميع، انتقدها للعالج أنماٍط بعض ظهور بسبب اإلمكان يف وأصبحت الخمسينيات
الفكرة بني الوقت يطول ما دائًما فرنسا، يف عاًما. عرشين — بها يعملون ظلوا وإن
بخطط تحويلها يجب ضخمة نفسية مصحات األغلب يف نجد أرضالواقع، فعىل والتنفيذ.
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ما به يحلم الذي القرية، املستشفى نموذج إىل األحيان معظم يف متباعدة ومرشوعات
اإلصالحات من الرغم عىل — طويلة فرتة وخالل املعماريني. النفسيني األطباء من تبقى
مصحات يف يعيشون عقليٍّا مريض ألف ١٠٠ من يقرب ما استمر — الورق عىل املدونة

عرش. التاسع القرن إىل ترجع التي العقلية األمراض
مارس من عرش الخامس بمنشور رسميٍّا املصحات» «مركزية تفكيك تنفيذ بدأ
مواطن، ألف ٧٠ من مكون سكاني جغرايف تقسيم وهو «القطاع»، أنشأ الذي ١٩٦٠
املنصوص املبادئ كافة فيه نجد «فليسياتري». النفيس الطب مناهضو أسماه ما ورسعان
ثالثيٍّا: الهدف كان أكرب. مكانًا املصحة خارج األبنية تأخذ أن يجب وبموجبها عليها،
وتوفري الحدود أضيق يف إال وبيئته أرسته املريضعن فصل وعدم مبكرة مرحلة يف العالج
أي يف االجتماعي والطبي النفيس الفريق ويتوىل ثانية. مرة االحتجاز لتجنب الحقة رعاية
قام قد ١٩٢٧ عام تولوز إدوارد أن حينها ونتذكر له. التابعة األبنية كافة مسئولية قطاع
العيادة، يف البسيطة الحاالت السني: منطقة يف العقلية الصحية الوقاية خدمة بتنظيم
ولكن طبية. ملتابعة يخضعون والخارجون املصحة، يف البالغة اإلصابات ذوو واملرىض
جذريٍّا غريت التي الحركة تلك برمتها، فرنسا تستهدف اإلصالح حركة كانت املرة، هذه
التقسيم مبدأ ١٩٨٥ ديسمرب من والثالثني الحادي قانون وأقر النفسية. الطبية املؤسسة
بأن واملناطق األقسام يلزم يعد لم حيث ١٨٣٨؛ قانون بذلك معدًال نهائيٍّا، قطاعات إىل
الرابع يف التطبيق مرسوم وجاء عامة). مهمة لها خاصة (أو عامة مؤسسة لديها يكون
النفيس الطب وقطاعات العام النفيس الطب قطاعات بني ليميز ١٩٨٦ مارس من عرش

العقابية. املؤسسات يف النفيس والطب والشباب لألطفال
هو األسايس السبب وكان طويًال، قطاعات إىل التقسيم تطبيق عملية استغرقت
املصحة يف الرعاية تكاليف إال يسدد ال االجتماعي الضمان كان البداية، يف التمويل.
األطباء من عمل فريق تعيني أيًضا توجب كما الدولة. أو املنطقة فتسدده الباقي أما
حالة يف إال آخر، مكان إىل التنقل الفعليني للعاملني املتكرر الرفض مع والتعامل النفسيني
اثنان استشعر ،١٩٨١ عام القطاع. من القريبة األبنية تلك أحد يف للعمل املصحة ترك
التقسيم سياسة فشل «يرجع القلق: اإلحصائية للدراسات القومي باملعهد الباحثني من
وضًعا التطبيقي النفيس الطب تعطي التي املؤسسات ِقبل من الكبري التشدد إىل لقطاعات
نفسها القائمة املباني إىل التشدد هذا ويرجع النظرية. املعارف باقي عن بشدة متأخًرا
املتورطة املهنية االجتماعية التقسيمات عىل املحافظ واالتجاه اإلدارية البريوقراطية وإىل

املطلوب.»5 التغيري لتنفيذ مادية وسائل إىل التوصل يتم لم ربما أو املوضوع. يف
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استقبال طريقة وشهدت يشء. كل رغم بنجاح التقسيم خطة تنفيذ تم النهاية، يف
بموافقة أي للمصحات؛ الحر الدخول تعميم مع عميقة ثورة املصحة وإدخالهم املرىض
حقه فمن عام. مستشًفى يف مريض أي حقوق نفس اآلن له أصبح الذي املريض من
عام منذ للمصحات الحر الدخول تأسس الوحدة. يغادر أن أو عالج أي يرفض أن
٪٥٨٫٥ يمثل أصبح ،١٩٨٠ عام الثانية. العاملية الحرب بعد النمو يف بدأ ولكنه ،١٩٣٧
حتى ١٩٦٥ من — عاًما عرشين خالل .(١٩٧١ عام ٪٢٦٫٨) املصحة دخول نسبة من
٧٩) خدمة ١٣٠ العامة باملستشفيات امللحقة النفيس الطب خدمات عدد بلغ — ١٩٨٤
العالجية املراكز داخل الكاملة اإلقامة حاالت ٪٢٨ بنسبة وانخفضت 6.(١٩٧٥ عام
ويف العامة املستشفيات عمل تمارس التي الخاصة النفسية املصحات يف أو املتخصصة،
أحد من اإلقامة متوسط انخفض كما العامة، املستشفيات داخل النفيس الطب خدمات
زيادة دون دائًما يمر لم هذا أن إال .١٩٨٤ عام أشهر ثالثة حتى ١٩٦٥ عام شهًرا عرش
١٩٦٥ عامي بني ٪٢٨١ انتكاسات): نقول نعد (لم للمصحة الثاني الدخول حاالت
يف الهائلة الكمية القفزة هذه وتسمى .٪١٥٢ املصحة: دخول ونسبة أيًضا بل و١٩٨٤،
يجعل وبالطبع الدوار». الباب «ظاهرة املتحدة الواليات يف للمصحة الثاني الدخول حاالت
ال ولكنه تغريات يشهد نسبيٍّا، أمًرا املصحات دخول نسبة بانخفاض القول األمر هذا
القطاع. تمويل من قدر أكرب تجتذب التي هي املتخصصة العالجية املراكز كانت يختفي.
عام ٪١٫٥٧ عن تزيد تكن فلم العقيل، للطب األكرب الشبح كانت التي الوفيات، نسبة أما
نتذكر (وهنا ٪٣٫٤٢ بلغت حني ١٩٦٥ عام ارتفاًعا شهدت قد كانت أنها حني يف ،١٩٨٤
ملصحة الذهبي العرص خالل باملائة خمسني إىل أحيانًا تصل كانت التي الوفيات نسبة

العقلية). األمراض
فاستبدل اإلصالحات. من الزخم هذا وسط ليستمر القديم ١٨٣٨ قانون يكن لم
ملرىض املصحة دخول رشوط ينظم الذي ،١٩٩٠ يونيو من والعرشين السابع قانون به
الحر الدخول بني بوضوح التمييز تم القانون ويف حقوقهم. وحماية العقيل االعتالل
«االحتجاز (أي ثالث طرف طلب عىل بناء أي املريض»؛ موافقة «دون والدخول للمصحات
كثريًا يختلف ال وهو رسمية، جهة طلب عىل بناء املصحة دخول وبني القديم) الطوعي»
يكون أن يجب الحاالت تلك يف :١٨٣٨ قانون عليه نص الذي اإلجباري االحتجاز عن
ثم يومية، تقارير يف (موضحة املصحة طبيب من طبية شهادة أو املحافظ من قرار هناك
الطبي، الجهاز يد يف والعقاب املراقبة وسائل تعزيز تم كما شهر). كل ثم أسبوعني كل
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املحافظة من «لجنة قطاع كل يف هناك كانت وإن حتى املحافظ، يد يف التي من أكثر
وحاالت أوضاع بفحص مكلَّفة نفسية طبية ألغراض املصحة دخول حاالت عىل لإلرشاف
الفردية الحريات احرتام لضمان عقلية؛ اضطرابات بسبب للمصحة الداخلني األشخاص
مرىض إدخال حاالت يف ا هامٍّ دوًرا اللجنة تلعب أن املفرتض ومن اإلنسان.» وكرامة
عليها يجب كما الحاالت. هذه بمثل فوًرا إبالغها يجب ولذلك موافقتهم؛ دون للمصحة
وتلقي املصحات وزيارة القانونية السجالت يف املدونة البيانات كافة من التحقق أيًضا
عىل يدل ال الورق إن يقول املتشائمني أحد ولعل مثري! هذا … املرىض من الشكاوى

يشء.

الشخصية اضطرابات إىل املرضالعقيل من

الحرب تال الذي العقد يف كبري بريق «الكاملة» النفسية للمصحة كان تفكيكه، قبل
(كما العقيل الطب عن االبتعاد يف يرغب جديد نفيس طب ظهور وقت يف الثانية، العاملية
املصحة. حول يدور االهتمام أصبح فصاعًدا اآلن من ولوجيان). وبونافيه إي مع رأينا
الذي فرويد تيار عىل يغلب املاركيس التيار كان أوًال، الفرنيس النفيس الطب عالم يف
حول أكثر يدور األمر أصبح برجوازيٍّا. طابًعا ويحمل الفردية عىل يشجع أنه اعتُرب
عىل للتشجيع (محاولة االجتماعي» «العالج عن الحديث وبدأ االجتماعي. النفيس الطب
عن نتحدث أصبحنا لذلك، ونتيجة املجتمع)؛ داخل الحياة قيود مع والتآلف االندماج
يصيب الذي «العصاب لوجيان لويس درس العقلية. لالضطرابات االجتماعي األصل
«األعراض أيًضا أو املوحد)، الدليل وقت يف مالحظات (باستخدام بالتليفونات» العاملني
وضع يف ويِعْشن األعمال، بكل يقمن الالتي الخادمات تصيب قد التي املرضية النفسية
يف كاألطفال، تعويض أي دون تماًما عليها ويعتمدن عائلتهن ليست عائلة يف غريب
اآلباء.»7 يتوالها أن املفرتض من التي املهمة وهي العائلة، إطعام عليهن يتوجب أنه حني
الذي الجديد املعنوي العالج تعريف هوشمان) (جاك املناضلني» «عرص كتاب ويعيد
بناء ١٩٥٢ عام األوىل للمرة املصطلح ظهر ولقد املؤسيس». النفيس «العالج اسم اتخذ
كبري — النفيس الطبيب هذا ويعد .(١٩١٢–١٩٧٩) دوميزن جورج من اقرتاح عىل
ا عامٍّ سكرتريًا تعيينه قبل ١٩٥٢ حتى ١٩٥١ عام من األبيض البيت بمستشفى األطباء
الفاعلني أهم أحَد — آن سانت بمصحة االحتجاز حاالت الستقبال النفسيني األطباء لنقابة
مميزة رسالة وبعد الثانية. العاملية الحرب بعد ما لفرتة الفرنسية اإلصالح حركة يف
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العقلية، األمراض مصحات يف املمرضني من العاملني وضع لدراسة كرسها ١٩٣٥ عام
األوىل والتأهيل التدريب دورات — لوجيان جريمان مع بالتعاون — ١٩٤٩ عام أنشأ
— بوميل فيليب — معه املتدربني أحد انخرط وقد النفيس. الطب مجال يف للممرضني
بباريس عرش الثالث التقسيم يف العقلية، للصحة طبي مركز أول مغامرِة يف ١٩٦٠ عام

.١٩٠١ لقانون طبًقا تطوعية جمعية هيئة عىل
النفيس للعالج مجلة هناك كانت إنه (بل بالحيوية املفعمة الحركة هذه كانت
الحياة «استخدام إىل تهدف وكانت التحرير، حركة فجرتها التي باآلمال مليئة املؤسيس)
مع الفعال والتواصل االجتماعية، العالقات استعادة عىل املرىض ملساعدة الجماعة وسط
يف يظهر الذي االضطراب أُخذ هوشمان). (جاك والعزلة» املرض منه حرمهم الذي الواقع
فحسب. للمريض النفسية الحياة عىل يؤثر الذي من أكثر االعتبار يف االجتماعي املحيط
النفسية، املصحات داخل واملعالج املريض بني العالقة تغيري من بد ال كان الغرض، ولهذا
عن العقلية املصحة جدران من أبعد هو ملا «بفريقها» كلها العالج» «وحدة باألحرى أو
البداية، يف باملرىض. املعالجني ولقاءات ببعض، بعضهم املعاِلجني لقاءات مضاعفة طريق
النفيس النموذج يف الرتكيز انحرص حيث بريطانيا؛ بني واختلفت املتبعة الطرق تعددت
فرض حيث وفرنسا؛ جونز)، (ماكسويل العمل فريق بني النزاعات إلدارة االجتماعي
للممرضني حتى أصبح ثم ومن الستينيات، يف جماعية عالجية كأداة ذاته النفيس الطب
فكان املصحة، من أحد يقرتب لم فرنسا، يف البداية يف أنه إال عالجية. نفسية وظيفة
«صحة ب إسكريول لدى املفضلة العزل» «صحة عن االستعاضة هو األول الهدف

الحرية».
يف التشكيك حتى الجنون وعالج النظر طريقة يف العميقة الثورة هذه بلغت
هذا ويف مطلقة. تعبريات من املصطلح يحمله ما بكل ذاته، العقيل املرض مفهوم
منذ أوروبا اعتمدته الذي — الحربني بني ما فرتة يف األمريكي النموذج لعب الصدد،
طريقة حول تتمحور والتي البداية، يف السلوكية النظرية ا: هامٍّ دوًرا — ١٩٤٥ عام
فعل «ردود عن نتحدث أصبحنا وهكذا، معني. موقف عىل فعله وردِّ املريض تفاعل
النفيس الطب بني التعددية نظرية تلته ثم نفسه. الفصام عن الحديث من أكثر فصامية»
االجتماعية، األبنية عىل اعتماًدا الفردية التجربة دراسة إىل تهدف والتي واألنثروبولوجيا،
والتحليُل االجتماعي النفيس الطبُّ هذا يف ويتكامل كاردنيه). (إيه العائلية سيما وال
املتحدة الواليات يف كما واحًدا منهًجا تشكل أصبحت أنها لدرجة النفيس؛ والطبُّ النفيس

األمريكية.
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مناقشة متعة من نفسها تحرم أن تنوي فرنسا تكن لم براجماتية، أقل بصورة
العاملية الحرب بعد ما عقِد خالل أدرك الذي إي، هنري عمل لنا يبني كما األفكار
الكان جاك عىل املنحاز» «غري الطبيب هذا واعرتض النفيس. الطب تفكك خطَر الثانية
وأيًضا — النفسية) السببية حول (خطاب للجنون النفيس األصل أطروحة عن املدافع —
باألصل القائلة النظريات يؤيدون الذين العرص، ذلك يف النفسيني األطباء من العديد عىل
عىل ويرد والجنون، العقل خلط يمكن ال بأنه الكان عىل إي ويرد العقيل. للمرض النفيس
إال العقلية.8 للصحة معياًرا يكون أن يمكن ال مجموعة يف االندماج مفهوم بأن اآلخرين
فهو النفسية. الحياة وتفكك لتكامل تجميعية طريقة يف اإلسهامات هذه يجمع إي أن
صبغة ذاته هو يحمل كان الذي ،(١٨٦٩–١٩٤٥) كلود هنري أستاذه نظريات وريث
بتفكك تظهر املرضية األعراض بأن تقول والتي لجاكسون، األعصاب علم نظريات
نفسها، وبالطريقة التجانس.» من بنوع املخ وظائف وتنظم فيها تتحكم «التي املراكز
لتفكك مختلفة كدرجات العقيل املرض اعتبار إىل تؤدي مرضية نفسية نظرية إي وضع
وتقدم لألحالم. الِعنان يطلق الذي للنوم مشابهة عضوية لعملية تخضع النفيس النشاط
ما عقود مدار عىل وتطورت ١٩٣٦ عام مرة ألول ظهرت — العضوية» «الحركة نظرية
معنوي»؛ هو وما نفيس هو ما بني للعالقات وجدلية «ديناميكية رؤيًة — الحرب بعد
أساسيٍّا عضويٍّا اضطرابًا لتكوينها تقتيض مرضية نفسية صورة «أي أن يفرتض مما
الظواهر.»9 علم يف كما الوجودية قاعدته تمثل معينة نفسية بنية بالرضورة يصحبه
للمرض العضوي واألصل النفيس األصل بني التناقض لتجاوز املحاولة هذه بالفعل وتعد
الطب استقاللية تربير تتيح فهي علميٍّا. مذهبًا منها أكثر رصاع «أيديولوجية العقيل
هو الذي األعصاب علم مع باملقارنة للوعي، والوظيفية العامة التفككات كعلم النفيس
الذي النفسيني، األطباء مجال أيًضا تحدد كما إصابة. نتيجة املوضعية التفككات علم
لتبعده — املعايري يف البسيطة التغريات عن بوضوح يختلف الذي — ذاته املرض هو

األطباء.»10 غري النفسيني واملحللني االجتماع وعلماء النفس علماء أطماع عن بذلك
من العديد يختتم الذي — الفرنيس» النفيس للطب األبيض «الكتاب يف ،١٩٦٧ عام
الطب مستقبل حول تدور والتي النفيس، الطب تطوير ملجموعة للتفكري السنوية الجلسات
إىل عارم تيار «يميل النزاع: وقف الجلسات هذه يرتأس كان الذي إي أعلن — النفيس
وبالفعل، األعصاب).»11 وعلم النفيس (الطب الطبيني املجالني هذين بني العميل الفصل
أستاذية كرايس يمتلك وأصبح األعصاب، علم عن النفيس الطب انفصل ،١٩٦٨ عام
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ومن العضوية»، «الحركة نظريات ظهور بسبب ذلك كان الجامعي. التعليم يف منفصلة
أن رودينسكو إليزابيث وتشري للتطور. موضًعا برمته النفيس الطب مجال أصبح اآلن
العالج وأيًضا العالج)12 يف واستخدامه الالوعي (اكتشاف الديناميكي النفيس الطب
مناهضِة بحركِة أتى الذي التاريخ عجلة تسارع بسبب تراجًعا شهدا املؤسيس، النفيس
تسميه ما يستبُق أال ولكن طالبي»). «تمرد مجرد من أكثر كانت (التي النفيس الطب
النفيس للطب الكبري االنحدار الديناميكي» النفيس للطب الكبري «االنحدار رودينسكو
ما رسعان ذاتها النفيس الطب مناهضة فإن االنحدار، هذا عن وبالحديث بأكمله؟
اإلصالحات لتمتلك) (بل النهاية يف لتحتفظ مبالغاتها عن التخيل عىل وأُجربت بل تراجعت،
نهاية يف إلخ). … املعالج الفريق (القطاع، الثانية العاملية الحرب غداة بدأت التي
مستمرة بصورة مكان أي يف تستقر لم النفيس الطب مناهضة أن حني يف — السبعينيات
تابعنا الذي قطاعات إىل التقسيم عىل األمر اقترص النهاية يف ولكن إيطاليا، يف (إال
مثيل؛ لها يسبق لم بطريقة غامًضا الطب داخل العقيل املرض وضع كان — حدوده)
مدار عىل تطرح التي املؤملة التشخيصية القضية تظهر هنا «ومن لذاتيته. نتيجة وذلك

موضوعيٍّا؟»13 الذاتي نجعل كيف كله: النفيس الطب تاريخ
بل البيولوجية، والطريقة الديناميكية النفسية الطريقة بني التوتر ينتِه لم ولكن
العالم كل ويف بل — األمريكية املتحدة الواليات يف الرصاع. يف االقتصادي العامل وتدخل
كفة مرجحة الصحية، الرعاية يف التأمينات تدخلت — الوقت يف طفيفة بفروق الغربي
بمفردها) استخدمت ما إذا النهاية يف فعالية األقل (ولكن األرسع البيولوجية العالجات
الفيدرالية القروض انقطعت ،١٩٨٠ عام الديناميكية. النفسية العالج طرق حساب عىل
لم املدى. طويلة النفسية الرعاية نفقات تسديد توقف بينما النفيس، الطب تمول التي
أعراض عىل تقوم التي السلوكية والعالجات الكيميائي العالج إال االعتبار يف يؤخذ يعد
عملية الحسبان يف يأخذ جديد، تصنيف نظام إىل حاجة هناك كانت ولذلك، واضحة.14
القول يمكننا ما، وبطريقة العالج»). «إبطال عن يتحدث أحد يعد (لم املعالجة» «إعادة
واإلحصائي التشخييص (الدليل ١٩٥٢ عام من ابتداء متتالية تصنيفات وضع بأن
العصاب، حاالت ألغيت ذاته. حد يف النفيس للطب مناهضة يعد DSM العقيل) للمرض
الطريقة فتلك النظرية. شديدة تعترب مرضية نفسية آلية ألي إشارٍة أي إىل باإلضافة
النفيس التحليل نموذج عن تخلت وقد بالكامل، وصفية هي إنما العقيل املرض لتشخيص
نموذج لصالح الالوعي، يف اضطراب عن الرمزي التعبري هو إنما العرض بأن القائل

552



النفيس الطب تجزؤ

وتم اعتبار. أي للعرض وال للتأويل، مجال هناك يعد لم نظري. غري بيولوجي طبي
الخلل. أو االضطراب بمفهوم املرض مفهوم استبدال

يف ١٩٨٠ عام منذ فرض الذي — الجديد التصنيف هذا يصطدم أن يجب وكان
علم مع — العقيل» للمرض واإلحصائي التشخييص «الدليل نظام مع الغربي العالم
جريو بيري فكتب لها. يرثى حالة يف كان العلم هذا أن إال التقليدي، األمراض تصنيف
يف املوضة يشبه األمراض تصنيف علم «إن آن: سانت يف كان حينما (١٨٨٢–١٩٧٤)
يعد لم أعوام بضعة وبعد األمراض، ملئات تصنيًفا نقدم واحدة فمرة […] ثباته عدم
— أحد يعد لم ثم، ومن والفصام.» العقيل االنحطاط يسمى مرض إال منها يتبقى
واألبحاث للصحة القومي املعهد يستخدمها تشخيصية فئات يف يرغب — فرنسا خارج
عرشة خمس من ١٩٦٨ عام منذ زادت والتي النفيس»، للطب إحصاءات «لعمل الطبية

فئة: عرشين إىل

اكتئابي. هويس ذهان (١)
مزمن. فصام (٢)
مزمن. هذيان (٣)

اضطراب. وحاالت حاد بهذيان مصحوب ذهان (٤)
الخمور. إدمان بسبب ذهان (٥)

الرصع. بسبب عقلية اضطرابات (٦)
الشيخوخة. قبل ما وخبل الخرف بسبب ضعف حاالت (٧)

املذكورة. غري مخية إصابة نتيجة عرضية عقلية اضطرابات (٨)
املذكورة. غري عامة بدنية إصابة نتيجة عرضية عقلية اضطرابات (٩)

عصابية. وحاالت عصاب (١٠)
الخمور). إدمان (غري وإدمان انحرافات مرضية. وطباع شخصيات (١١)

الخمور). إدمان ذهان (غري الخمور إدمان (١٢)
ذهانية. غري اكتئاب حاالت (١٣)

األصل. نفسية شبه جسمية واضطرابات نفس-جسمية، اضطرابات (١٤)
مصنفة. غري منعزلة اضطرابات (١٥)

األدنى. املستوى (١٦)
العقيل. الخبل (١٧)
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(البله). املتوسط العقيل التأخر (١٨)

(العته). العنيف العقيل التأخر (١٩)
السابقة. الفئات يف مصنفة غري حاالت (٢٠)

(والتي الطفولة الضطرابات خاصة فئات يتضمن ال الذي — التصنيف هذا ويضم
فيه تفصل ثالثًا مرتبًطا رقًما — األخرى) التشخيصية الفئات كافة عىل توزع أن يجب

شلل). صورة يف مزمن فصام ٢-٢ (مثًال: روابط أو أشكال
حيث إذن؛ املناسب الوقت يف العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل جاء
املؤسسية الجهات كافة أيًضا بل النفسيون، األطباء تمناها طاملا مشرتكة لغة شكَّل
كبريًا، اهتماًما أبدوا الذين الدوائية الصناعات وممثلو التأمني، ورشكات واالقتصادية
واإلحصائية التشخيصية باألدلة تتعلق التي األعمال لكافة قوي مايل دعم تقديم لدرجة
السلوكي، الخلل أو الَعَرض إىل إال تنظر ال طريقٍة إطار ويف املتتابعة. العقيل للمرض
بدت عليها، املختَلف املرض نشوء أسباب عن البحث يف التورط دون املزاجي، بل
تماًما العاملي، املستوى وعىل بل سابق، وقت أي من أكثر واعدًة النفسية األدوية سوق
املضادة لألدوية األعمال رقم فبلغ العقيل. للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل مثل

سنويٍّا. دوالر مليار عرشين من أكثر وحدها لالكتئاب
ما (ورسعان ١٩٩٤ عام الرابع العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل ظهر
وتم فحسب). األمريكي باملجتمع تتعلق تغيريات إال يقدم لم الذي الخامس محله حل

معايري: بأربعة االحتفاظ

املستهدف. للعرض الوصفية الخواص •
ومدته. تواتره •

العرض. فيها ظهر التي السن •
أخرى. تشخيصات وجود إىل املستندة اإلقصاء مقاييس •

وثالثني مائتني سوى هناك يكن (لم نفسية «اضطرابات» وعرشة أربعمائة ووضع
ييل: كما محاور خمسة عىل الثالث) العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل يف

اإلكلينيكية. االضطرابات األول: املحور •
العقيل. والتأخر الشخصية اضطرابات الثاني: املحور •

554



النفيس الطب تجزؤ

العامة. الطبية اإلصابات الثالث: املحور •
حدث خطري يشء (أي والبيئية االجتماعية النفسية االضطرابات الرابع: املحور •

إلخ). صدمات، أو مؤثرة، عوامل الفرد: حياة يف
عام. بشكل وتأقلمه املريض تفاعل وطريقة العام التقييم الخامس: املحور •

بني: األول املحور ويميز

املراهقة. أو الطفولة أو املبكرة الطفولة فرتة يف عادة تشخص اضطرابات •
املعرفية. االضطرابات وباقي الذاكرة فقدان واضطرابات وخبل هذيان •

عامة. طبية إصابة عن ناتجة عقلية اضطرابات •
واألدوية). واملخدرات والنيكوتني (الكحول معينة بمادة متعلقة اضطرابات •

ذهانية. اضطرابات أي أو فصام •
القطبية). ثنائي واالكتئاب (االكتئاب املزاج اضطرابات •

إلخ). … القهرية والوساوس واملرض (الخوف القلق اضطرابات •
الوسواس). (منها بدني شكل لها اضطرابات •

وهمية. اضطرابات •
الشخصية). تفكك (منها مفككة اضطرابات •

الجنسية املثلية تعد (لم الجنسية الهوية واضطرابات جنسية اضطرابات •
الثالث). العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص التصنيف يف موجودة

الغذائية. السلوكيات اضطرابات •
النوم. اضطرابات •

وهوس الحرائق إشعال (هوس املصنفة غري البواعث يف التحكم اضطرابات •
املريض). واللعب الرسقة

التكيف. اضطرابات •

العظمة بجنون املريضة التالية: الشخصيات بني يميز فهو الثاني، املحور أما
أو املتجنبة أو النرجسية أو الهستريية أو الحدية أو الفصامية أو للفصام امليالة أو

القهري. بالوسواس املصابة أو االجتماعية غري أو االعتمادية

يقع الذي املمارس إلرشاد يهدف ضخم كتاب (وهو الدويل» «الدليل هذا اتخذ ما ورسعان
،١٩٨٣ عام .١٩٤٥ عام منذ األمريكية الهيمنة يعكس مما «القانون»؛ صفة الحرية) يف
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واإلحصائي التشخييص الدليل طبعة يف النفيس للطب العاملية الجمعية رئيس أشاد
يف ا هامٍّ «تاريًخا تمثل النفيس»، للطب حقيقية وثيقة «كونه الثالث العقيل للمرض
،١٨٩٦ عام كرابلني وثيقة من السادسة الطبعة ظهور تضاهي النفيس الطب تطور
عىل اآلن حتى تسيطر تزال ال والتي النفيس، الطب ملفاهيم الرئيسة األطر حددت التي
للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل يف بريشريي بول رأى جانبه، من تخصصنا.»
النفيس. الطب مجال شهدها التي الفوىض بسبب رضورية كانت مشرتكة لغًة العقيل
مشرتكة لغة العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل يف يرون الذين هم فهؤالء
املجال عىل مضفيًة العامة، الصحة إجراءات التخاذ عنها غنى ال اإلكلينيكيني جميع لدى

موضوعيٍّا. لجعله محاوالت أي يقاوم نظاًما
عدًدا؛ األكثر هم العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل ينتقدون من ولكن
ذاتها هي وأصبحت والتشخيص، اإلكلينيكي الطب محل حلت اإلحصائية ألن وذلك
يتم ما هو الشخص يعد فلم الباثولوجي. النفيس الجانب حول تفكري أي يمنع تشخيًصا
الجانب وكأن للعلم، خاضًعا الدليل يف الشخص يعد «ألم فقط: اضطرابه بل تقييمه،
هذا طرح الذي كوركوس موريس ويشكك وقتية؟» ظاهرة مجرد إىل تقلص البرشي
من ألنه ذلك «أليس ويقول: الرابع، الدليل هي التي النظرية غري الربهنة بشأن السؤال
واجتماعية؛ نظرية كائنات البرش باقي مثل ليسوا الدليل هذا واضعي أن تصور الصعب
وأيديولوجية ثقافية بيئة وسط يف يعيشون بل بمفردهم، الوجود يستطيعون ال إنهم أي
تأويل هو إنما الواقع عن تعبريهم ثم إدراكهم وأن معينة، لقوانني تخضع وأسطورية
«الصحيحة األمريكي للمجتمع التي الصور عىل األمر ويرسي الواقع؟»15 لهذا وترجمة

املتكيف. السليم الصحي الكائن بتحديد املقابل يف تُعنى والتي سياسيٍّا»،
العلم أسطورة أو االعتقادي النظري اإلطار عن الخروج إىل النداء هذا «ويدعو
اتجاه يف خطريًا تراجًعا الوهم هذا ويشكل […] بحت فرد عن يتحدث الذي املحض
التشخيصية األدلة مجموعة فيه ندرس يوم فسيأتي عرش. التاسع القرن يف الصحة علم
عرص يف السائدة املعتقدات تمثيل إلعادة تاريخي كنموذج العقيل للمرض واإلحصائية
مجموعة يعتمده أو املتجولني، النفسيني لألطباء قاموًسا ذاته حد يف الدليل وسيعترب ما.
مقدًما للطبيعية، معيار إىل يتوقون الذين التائهون به يهتدي ثابتًا مرجًعا التقليديني من
بسبب التي الربيدية الكروت عىل البحر كحدود خادعة العقلية للمجاالت كاملة صورة
والالوعي الوهم يفرس للنفس براجماتيٍّا تقييًما تعطي والتعديل، التساوي شديدة كونها

النفسية.»16 الحياة تنوع وتختزل جنيس، هو وما والدوافع
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عىل يتأخر لم الذي األمر — واإلهانات االنتقادات محط إىل الدليل تحول انتظار ويف
الرهيب «االفتقار يف الحايل الخطر يكمن — قرنني منذ سبقته التي األنظمة كافة غرار
التدريب فرتة يف الطالب ممارسة سياق» يف والدراسة والتعاطف والحوار اللقاء فن يف
التشخييص «الدليل النظري الكتاب عىل فقط اعتماًدا الباثولوجي النفيس والتأهيل
املستقبيل العام املمارس أو النفيس الطبيب «إن الرابع:17 العقيل» للمرض واإلحصائي
غري علميٍّا مالحًظا لكونه العالقة يف مزعج أو متوقع غري عامل بأي يحتكَّ لم الذي —

املحدد.»18 اإلنساني للسلوك سطحي وصف يف خبري من أكثر يكون لن — منحاز
واإلحصائي التشخييص للدليل الرسيع العاملي االنتشار يصطدم أن املمكن من كان
كان .CIM لألمراض» الدويل «التصنيف العاملية الصحة منظمة بتصنيف العقيل للمرض
الواقع يف يعتمد رئيس) ملرض حرصيٍّا (اختياًرا املحور وحيد اإلحصائي التصنيف هذا
اثني وبعد األوروبي. األمراض تصنيف عىل ١٩٤٥ عام العاملية الصحة منظمة إنشاء منذ
النفيس، للطب األمريكية والجمعية العاملية الصحة منظمة بني املناقشات من عاًما عرش
١٩٩٢؛ عام النهاية يف الغلبة العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل ملبادئ كان
األسس الدليل: مع يتوافق الذي لألمراض الدويل التصنيف من العارشة الطبعة بنرش
أكرب توافًقا يتيح مما نفسها املستخدمة واأللفاظ املحاور متعدد نفسه والنظام نفسها
يتناول البرشية، األمراض كافة تضم «فصًال» وعرشين واحد أصل ومن التصنيفني. بني
يف .(٩٩ إف. وحتى ٠٠ إف. (من والسلوكية» العقلية «االضطرابات الخامس الفصل
إال «اضطرابات». الفصل هذا عىل يطلق «أمراض»، بكلمة معنونة الفصول باقي حني
«االضطرابات إىل السلوك» «اضطرابات إضافة فإن العقيل، باملرض يتعلق ال األمر أن
الدويل التصنيف يؤكد تفصيله، ويف النهائية. ولكن واضحة غري آفاًقا تفتح العقلية»
يكن لم العقيل التأخر (فقط االضطراب مفهوم عىل باستمرار العارشة الطبعة لألمراض

الجديدة): التسمية لهذه إخضاعه املمكن من

النفس-جسمية. فيها بما عضوية، عقلية اضطرابات •
الحالة عىل تؤثر التي املواد استخدام عن ناتجة وسلوكية عقلية اضطرابات •

فقط). األدوية وليس للكلمة األشمل (باملعنى النفسية
بهذيان. املصحوبة واالضطرابات الفصامية واالضطرابات الفصام •

(العاطفية). املزاج اضطرابات •
البدنية. واالضطرابات النفيس بالضغط املتعلقة العصابية االضطرابات •
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نفسية. بعوامل أو فسيولوجي بخلل املرتبطة السلوك أعراض متالزمة •
والسلوك. الشخصية اضطرابات •

العقلية. االضطرابات •
النفيس. التطور اضطرابات •

الطفولة خالل عادة تظهر التي االنفعالية واالضطرابات السلوك اضطرابات •
واملراهقة.

أخرى. اضطرابات •

الرابع للدليل بديًال إذن ليس العارشة طبعته يف لألمراض الدويل التصنيف
يبدو الذي 19PDM النفس-حركي التشخييص الدليل هو الحقيقي البديل والخامس.
املنظمات أهم أيدي عىل تطويره تم والذي الرابع للدليل منافًسا كونه من أكثر تكميليٍّا
يصف وهكذا، «نفس-حركي». إكلينيكي طب تقديم إلعادة النفيس التحليل يف األمريكية

منظمة: بطريقة النفس-حركي التشخييص الدليل

االضطراب. عليها يظهر التي والشخصية السوية الشخصية سري •
العقيل. للعمل الفردية النماذج •

كل لدى األعراض لهذه والذاتية الشخصية الفروق فيها (بما األعراض أشكال •
شخص).

«تم التشخيص. داخل الكامل» «الشخص تقديم بإعادة يتعلق األمر كان باختصار،
إكلينيكيٍّا نافع تصنيف وجود أن فكرة عىل بناء النفس-حركي التشخييص الدليل تطوير
أكثر هو ما تتضمن العقلية فالصحة السوي. العقل عمل طريقة بفهم يبدأ أن يجب
وثباته عالقاته ذلك يف بما للشخص العام العقيل السري تشمل بل األعراض، غياب من
فقط تُعرف أال يجب القلب صحة أن فكما ذاته. ومراقبة التكيف عىل وقدراته االنفعايل
يالحظها التي األعراض غياب تتجاوز العقلية الصحة فإن الصدر، يف األلم غياب بأنها
املعرفية البرشية القدرات من كاملة مجموعة عىل هذا ويشتمل الباثولوجي. النفيس الطب

والسلوكية.»20 واالنفعالية
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انهيار؟ أم أزمة

البداية. إال — النفيس الطب مناهضة هوجة فجرتها التي — النفيس الطب أزمة تكن لم
هل اآلتي: يف تلخيصها يمكن والتي الثمانينيات، منذ تطرح التي التساؤالت وتعددت

خاطئة؟ بداية النفيس الطب اتخذ
(عالم جاجري ومارسيل (فيلسوف) جوشيه مارسيل من كلٌّ قام ،١٩٨٤ عام
املناهضة الرصاعات محور يف كانوا الذين — نفسية) (طبيبة سواين وجالديس اجتماع)
قبًال الفرصة واتتنا (ولقد املنحازين» «غري من اعتبارهم يمكن ولكن النفيس للطب
(١٩٨٠ عام وسواين جوشيه نرشه الذي البرشي» العقل «ممارسة كتاب عند للتوقف
لألطباء املستسلم» «الصمت مالحظة مع العصيب، التساؤل هذا عىل بوضوح بالرد —
املعارض للخطاب «انهياًرا البداية يف فيه ورأوا أسبابه.21 عن متسائلني النفسيني،
أحد تمثل النفيس الطب مناهضِة حركُة كانت التي الثقافية لليسارية وموتًا السائد
ِباْسمها التي األيديولوجية «هي هذه النفيس الطب مناهضة كانت األساسية.» وجوهها
مجال إىل ودخوله الجمهور مع األطباء غري يمارسه الذي النفيس التحليل اعتماد تم
عن ممارسته «تخرج النفيس التحليل هذا أن املؤلفون ويؤكد النفسية.» الطبية الرعاية
حالة يف العرص هذا يف التحلييل النفيس للعالج البديل لهم بدا كما تنظيمي». إطار أي
الوقت، ذلك يف تماًما ليسصحيًحا ما (وهو العام الرأي مستوى وعىل املهنة داخل تراجع

كذلك». يعد لم ولكنه األحداث، محور هو «الجنون كان الحًقا). حدث وإن
العديد أسف العرشين، القرن من األخريين العقدين يف للمفارقة، مثري نحو وعىل
يعد لم كخطاب. وليس كنظرية النفيس الطب الختفاء القدامى النفسيني األطباء من
مناهضِة حركِة مطالب من كبريًا عدًدا إن بل لتحاربها، مؤسسات وال خصوم هناك
والصحة، السياسة بني الصلة بذلك قاطعًة التنفيذ، حيز بالفعل دخلت النفيس الطب
شهد فقد األسايس، الهدف ذهب إصالحية. حركات إىل الثورية األفكار موضوعيٍّا ومحولًة
عوامل إىل باإلشارة يكتفون فكانوا تشاؤًما األقل أما االنحدار. أفكار رواج العرص هذا
العنارص ه وتوجُّ العامة، الخدمات داخل الرعاية يف املساواة عدم النفيس: الطب تدمري
كانت فقد الصحة؛ عىل اإلنفاق وانخفاض النفيس، التحليل إىل النفيس الطب يف الجيدة
موقف أضعف يف النفيس الطب كان الطب، أنواع جميع بني «من أنه هي السائدة، الفكرة
املهنة داخل من شديدة النتقادات تتعرض كانت نفسها بنيته أن (بسبب للمقاومة»22

ذاتها).
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يزال ال موجوًدا، يزال ال النفيس الطب فإن املعَلن، موته من الرغم عىل واليوم،
تغيري يتم حينما مرسحي، عرض يف كما تماًما موجوًدا. يزال ال الجنون أن كما موجوًدا
إن ما بطريقة نقول أن يمكن أنه لدرجة كبريًا التغيري يكون ناظرينا، أمام الديكور
وتنوع تعدد فلقد النفيس؛ الطب كذلك جديد. من يولد ما رسيًعا لكن «اختفى»، الديكور
بأكمله. املجال عن — ادعت مهما — بمفردها إحداها تعرب ال ولكن طرقه، واختلفت

السائدة. هي االنتقائية أصبحت
واإلحصائي التشخييص الدليل يؤسسها التي التجريبية للطريقة مواٍز نحو وعىل
تَِفَي أن البيولوجية الطريقة تستطع لم لألمراض، الدويل والتصنيف العقيل للمرض
شانجو، بيري جان األعصاب لعالم العصبي» «اإلنسان ظهر ،١٩٨٣ عام الرنانة. بوعودها
نهاية حينها أعلنت اإلعالم وسائل أن لدرجة مرجًعا أصبح جديد نموذج بنرش ُعني والذي
مخ يف العصبية االتصاالت وتنوع بعدد املرتبطة الرتكيبية اإلمكانيات «إن النفيس. الطب
للتفاوت تفسريٌ هناك ليس ولكن البرشية. القدرات إلدراك كافيًة بالطبع تبدو اإلنسان
الذهن؟ عن الحديث فائدة ما فصاعًدا، اآلن من العصبي. والنشاط العقيل النشاط بني
علم لغة عن مقتبسة بمصطلحات وصفه يمكن واحد لحدث جانبني سوى هناك يعد فلم
،١٨٤٥ عام أنه عابرة بصورة ونذكر األعصاب.» علم لغة أو االستبطان)، (أي النفس
قد أبقراط كان الواقع، يف املخ.» يف أمراض هي العقلية «األمراض أن جريزينجر أعلن
عكس وعىل أسنرى، املخ. من يأتي — الجنون ذلك يف بما — يشء كل أن قبله من أكد
الطريقة كانت األحوال، جميع يف أخريًا؟ تتحقق «املبسطة» النظرية هذه التوقعات، كل
لألبحاث)، املخصصة القروض كمُّ ذلك عىل (والدليل أوجها يف البيولوجية العصبية
بالتعرف املتعلقة املخ يف املناطق بعض «تبدو األخرية. كلمته يقل لم املخ أن وبدا
مما والفصام؛ بالتوحد املصابني لدى طبيعية غري بطريقة تعمل وكأنها االنفعاالت عىل
حاالت يف االجتماعية املعارف يف نقص وجود — معينة اختبارات طريق عن — أثبت
العقلية الحاالت وفهم استيعاب عىل القدرة وجود عدم أي األطفال؛ لدى والتوحد الفصام
بني القديم الجدل حسم إىل الحاجة وقلَِّت اآلخر.»23 عىل وإضفائها حاالته عن املختلفة
اتجاه هناك وأصبح العقيل، للمرض (املفضل) النفيس واألصل (التحدي) العضوي األصل

والذهن. الجسد بني للعالقات جديد تعريف إطار يف حولها االلتفاف أو لتجاوزها
فهي التشجيع، من قدر أكرب — القادمني أحدث — املعرفية الطريقة تشهد وحاليٍّا
للمعلومة معالجة عملية هو إنما التفكري بأن االفرتاضية أصدر الذي التجريبي النفيس علم
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مع الذكية الكيانات تفاعل تدير التي املبادئ يدرس الذي اآليل)، التحكم علم غرار (عىل
املعريف العالج النفيس: للعالج جديدة تقنية أساس هي املعرفية النظرية وتعد بيئتها.
طريقة وتعمل السلوكية. العالجات مع بالتزامن املتحدة الواليات يف ظهر الذي السلوكي،
املعريف. التشوش من نوًعا تُظهر التي املريض أفكار عىل تكاملية بطريقة املعريف العالج
أن يمكن التي والطريقة للفكر، الواعية غري التوضيحية األشكال أهمية عىل تؤكد وهي
عقلية. باضطرابات اإلصابة يف معتقدات) أو (آراء املعطلة األشكال هذه بها تتسبب
جلسات عرب الشخصية ملجمل جذري تعديل إىل السلوكية املعرفية العالجات تهدف وال
كميٍّا تعالج التي املتتالية التقويمات عىل اعتماًدا للتأمينات. أو للمريض ومكلفة طويلة
اإلدمان أو املريض الهوس املريض: حياة يبلبل محدد هدف عىل التأثري يكفي بحرص،
وإلدارة األلم، ل تحمُّ وأيًضا بل الغذائية، السلوكيات اضطرابات أو القهري الوسواس أو
املتقدمني املرىض لدى االكتئابية الحاالت ويف التعلم، يف التحكم أو الرياضة يف الضغوط
أثناء الحًقا إليه وسنتطرق النفيس، الطب ملجال اتساٍع ظل يف هذا كل إلخ.24 … العمر يف

العقلية. الصحة عن الحديث
أن ويجب قبل. من مثيل له ليس تنوًعا شهدت ذاتها النفيس التحليل طريقة حتى
اكتساح إىل حاليٍّا تميل التي السلوكية املعرفية العالجات عن اختالفها َمواطن بذكر نبدأ
عىل — أنه فقط وسنذكِّر الصحية. اإلدارات بدعم مصحوبة كله، النفيس الطب مجال
املنظور من العرض يكون — نظرية) تشكل ال (التي السلوكية املعرفية العالجات عكس
ألنه للمريض؛ بالنسبة معنًى ذا — اسمه من يتضح كما — التحلييل الباثولوجي النفيس
السبب بني الفرق هو وهذا بالالوعي. املرتبط الذاتي والتاريخ التفرد عن كتعبري يتكون
يظل ولكن السلوكية، املعرفية العالجات بدراسة النفسيني املحللني بعض اهتم واألصل.
االعتبار يف للمريض» اإلنساني «البعد أخذ بعدم إياها متهمني لها، معادين غالبيتهم
تؤكد حديثة دراسات وجاءت العقيل. للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل مثل مثلها
مع طويًال تستمر ال السلوكية املعرفية للعالجات الجيدة النتائج أن مبينة حججهم،

الوقت.25
والعلوم النفيس التحليل «أوضاع أن سيما وال خالفية، أكثر التقارير هذه أصبحت
أوبنهايم هيلني وتضيف التحديد.»26 من مزيد ينقصها يزال ال املعارف مجال يف املعرفية
«فإن تماًما، مختلفتني الطريقتان هاتان كانت إذا أنه — النفسية واملحللة الطبيبة —
حدودها وحول منهج بكل الخاصة الطرق حول النظرية والحوارات اإلكلينيكية املناقشات
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محفزة. تكون قد الخبل) وحاالت املخ يف املصابني واملرىض والفصام التوحد مثل (قضايا
استقبال أطر أحد يكون أن — الرضورية مرجعياته لتعدد نظًرا النفيس— للطب ويمكن

املواجهات.»27 هذه
فتصف اتفاًقا، أكثر يكونوا لم النزاع» يف املتورطني النفسيني «املحللني أن إال
جريدة يف حوار ويف املهجنة». «الطرق ب السلوكية املعرفية العالجات رودينسكو إليزابيث
الفرويدية السبب مدرسة ومؤسس الكان صهر — ميلر آالن جاك يقول ليرباسيون،28
كانت إذا عما سؤاله عند — ١٩٩٢ عام النفيس للتحليل العاملية والجمعية ١٩٨١ عام
الصعبة العلوم تحاكي أيديولوجية فهي نعم! «آه! يشء: أي تفرس املعرفية النظرية
عن تعرب أنها إىل يرجع الهائل انتشارها ولكن وهميٍّا. ملخًصا وتقدم عليها وتتطفل
نحن واليوم، بالكائن. عالقتنا يف وتغيري الوجود علم يف طفرة عن العمق، شديد يشء
ويرتكز الكائن. ضمان هو الرقم أصبح للرتقيم. قابل وأنه ما، يشء يوجد بأنه يقني عىل
غموض تستغل فهي املرشوحة، الرسالة بصورة ولكن الرقم، عىل أيًضا النفيس التحليل
ويسأله تحتملها.» ال بل املعرفية، النظرية مع متعارضة تكون الصدد، هذا ويف الكالم.
سعداء، ««فلنِعْش ذاته؟ عن الدفاع وضع يف النفيس التحليل يزال أال الصحفي: نفس
فاالنغالق كذلك؛ يعد لم ولكنه النفسيني، املحللني شعار هو ذلك كان الخفاء»، يف فلنِعْش
لهم. محدد مجال يوجد ال ألنه ببساطة النفيس؛ للتحليل قاتًال يكون قد ذواتهم عىل

العام.» الجدل يف املشاركة تجنب يستطيعوا لن النفسيني األطباء فإن باختصار،
وحركات الهجمات تكاثرت وإن حتى ثابتة، النفيس التحليل طريقة ظلت ما دائًما
تملك الذي الغرور مع تتناسب وهي والعرشين. الحادي القرن اقرتاب مع التشكيك
الظهور. يف التحلييل غري النفيس الطب بدأ عندما — اليوم باعرتافهم — النفسيني املحللني
عدد زاد — النفسيني للمحللني الفعال «التدخل ب بريشريي بول أشاد ،١٩٨٠ عام يف
[…] النفيس الطب مؤسسة يف — النفيس الطب يف تأهيًال أو لقبًا بينهم يمتلكون الذين
الحمض.» تآكل برسعة النفيس الطب لتفكيك عمله يف بقوة النفيس التحليل رشع ولقد
اإلكلينيكي األسلوب يواجهها التي الصعبة الحاالت «إن قائًال: حديثه بريشريي ويختتم
العقيل) للمرض النفيس أو العضوي األصل قضية يف الفصل صعوبة املثال؛ سبيل (عىل
(باملعنى النفيس الطبيب من كعالج املحللون يتخلص عندما تجاوزها السهل من سيكون
داخلهم اآلليات اكتشاف من سيتمكنون وحينها، بداخلهم. يرقد الذي للكلمة) السيئ

بينها.»29 الفصل الرقيب هذا يمنع والتي الذهان، تنظم التي
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التشاؤم حالة جاتاري فليكس النفيس واملحلل دولوز جيلز الفيلسوف ينتظر ولم
هجاء هو الذي أوديب»،30 «ضد كتابهما ١٩٧٢ عام لينرشا القرن نهاية صاحبت التي
فاملقصود تنتج. آلة وجود يستدعي نقًصا باعتباره الغربة مفهوم رافًضا ضجة أحدث
وكان مصنًعا. كان بل مرسًحا، الالوعي يكن لم الرأسمالية. تطور ناتج هو بأوديب
عليها.31 يقترص يعد ولم (أوديب)، واألم» «األب ثنائية عىل الغلبة «االجتماعي» للعامل
بفضل الفرويدي املذهب أسس «زعزعة ب يتعلق أوديب» «ضد ملؤلفي بالنسبة فاألمر
ذروته. املاركيس» الفرويدي «املذهب بلغ هنا ومن صحيح»،32 والعكس ماركس، آراء

(الستخدام واإلقصاء» الكراهية من «عاملية هوجة سادت التسعينيات، من ابتداءً
عام جينتيس ندد االستعداد، وضع يف دائًما النفيس. التحليل ضد بومارشيه) ألفاظ نفس
«والتي فرنسا، يف النفيس التحليل نظرية تأصل يف املتمثل اليساري»، «اإلرهاب ب ١٩٩٨
ما رسعان ولكنها للتحرر»، تقارن ال أداة بكونها اإلعالم وسائل يف نفسها تقدم كانت
بأنهم النفسيني املحللني جينتيس يتهم كما الشمويل». التقليدي للتفكري «أداة أصبحت
ال هنا وهو املعالج. الجانب يف التغيري حركة األماكن) بعض يف األقل (عىل «كرسوا»
األسئلة، جميع عن إجابة سيحمل أنه بالطبع يعتقد أحد (ال النفيس التحليل يهاجم
بل دوره)، عن استغنينا إذا مخطئني ونكون املشكالت، بعض يوضح أنه يالحظ ولكن
السبعني، عاَمه بلوغه بعد حتى حال، أي عىل النفيس. الطب وسط يف النفسيني املحللني
وجود من الظروف هذه مثل يف نتعجب أن لنا ينبغي «ال حدته: من جينتيس يفقد لم
يكون أن أي — النفيس التحليل بعمل فالقيام النفيس. للطب مناهض قوي فعل رد
مع أسبوعيٍّا ساعات لعدة مكتبه يف نفسه يعزل أن يعني ال — نفسيٍّا محلًال الشخص
ال النفيس التحليل أن بما أهمية، ذا ليس الباقي أن اعتبار عىل املختارين، املرىض بعض

حياله.»33 شيئًا يفعل أن يستطيع
،٢٠٠٢ عام األخرية. األعوام هذه خالل الرشسة بالهجمة يضاهى ال هذا كل ولكن
جاك لألطفال النفيس واملحلل اإلكلينيكي النفس لعالم 34«… فرويد «أكاذيب كتاب جاء
ذاته فرويد متهًما الفرويدي، املذهب «أكاذيب» ب مندًدا حازمة، بلهجة ليتحدث بينيستو
مزيًدا ليجتذب انتصار إىل «حوله فشٌل ولكنه حاالته، عالج يف الفشل إال يلَق لم بأنه
عمالق».) بقامة «مدٍع املقدمة يف عنه كوراز جاك (كتب بمعجبيه.» وليتالعب األتباع من
ذاتها تحمي صلبة شبكات يف انتظموا «الذين خلفوه، ملن مدرسة الوسائل هذه أصبحت
املغلوطة.» األشياء من الكثري تقديم طريق عن وغموضها سلطتها عىل الحفاظ يف وتتفنن
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يف عنه انفتاًحا أكثر النرش قطاع كان (ربما البلجيكي النارش نفس مع زلنا ما ،١٩٩٥ عام
النفيس العالم هذا ويعرض النفيس». التحليل «أوهام بنرش ريالري فان جاك قام فرنسا)،
«ارتداده ألسباب السابق، النفيس املحلل وأيًضا بلوفان، الطب بكلية واألستاذ اإلكلينيكي
عىل والتلهف والتكرب والتعصب الباطني الرسي «الطابع مهاجًما النفيس»، التحليل عن
لم التي األسس تلك ذاته؛ الفرويدي املذهب أسس يشء كل وقبل السلطة، وحب الكسب

علمي.» اختبار أي أمام نادًرا إال تَثبت
ينتقد الذي ،(٢٠٠٥) النفيس»35 للتحليل األسود «الكتاب مع الصاعقة كانت ثم
فرويد) لتاريخ الخفي (الوجه األكاذيَب صفحٍة ثمانمائة من أكثر مدار وعىل بقسوة
واليوم الحداثة، دعاة ومن ثائرين كانوا (باألمس املحلل ورشعية وفعاليتها والطريقة
والخضوع الجامدة) الفكرية معاقلهم عن ودفًعا عدائية األكثر هم والكان فرويد أتباع
النفيس. للتحليل انتقادات أي إزاء اإلعالمي الصمت قانون مع بالتزامن النهاية يف
مجلة إن حتى فرنسا، يف عارًما جدًال أثار قد األسود» «الكتاب بأن القول يكفي وال
النفيس؟) التحليل عىل القضاء (أيجب لها ِغالًفا منه جعلت قد أوبرسفاتور» «لونوفيل
وتتساءل املرفوض). وثيقة النفيس: (التحليل الكان إىل «فيجارو» جريدة انحازت بينما
ظهر بينما االسم، نفس يحمل كتاب يف الكره؟»36 هذا كل «ملاذا رودينسكو: إليزابيث
عىل أيًضا دائرة الحرب كانت املضاد».37 النفيس للتحليل األسود «الكتاب التايل العام يف
أيًضا سنجد كما الدراسة. هذه يف كلها تقديمها استطاعتنا لعدم ونأسف اإلنرتنت، شبكة
النفيس»؛ للتحليل األسود «الكتاب مؤلفي وأحد للتهكم، امليل الشديد ريالري فان األستاذ
فرويد كون من غضبت التي رودينسكو عليه شنته الذي الالذع الهجوم عن يجيب
وأنه الشهرة ومدعي واملنافق والسارق ر واملزوِّ «الكذاب صفات له وتلصق عليه يُشنَّع
زنى يمارس كان فرويد إن قط نقل «لم بسخرية: ريالري فيجيبها املحارم»، زنى يمارس

املحارم.»38
للتحليل العامة العروض أحد أثناء — رودينسكو إليزابيث كانت املشاجرة، هذه قبل
مجرًدا الحديث املعالج أصبح فصاعًدا، اآلن «من أنه أملحت قد — ٢٠٠٠ عام النفيس
أصبح اآلن ألنه […] نفسه باملريض املريض وشفاء معالجة فن حول معرفة أي من
الطريق بنفس متعددة نفسية لعالجات باستخدامه بنفسه عالجه يصنع من هو املريض
ال وملاذا بالحوار، عالًجا التايل واليوَم أدويًة يوًما كيميائية: مواد أي بها يتناول التي
القرن نهاية يف مرض يوجد بالنباتات؟ املعالجة أو بالداء الداء عالج محاولة يتبعه
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من التحرر إىل تستند دائمة ذاتية معالجة عىل أو املتعددة العالجات تسارع عىل يقوم
هو النفيس التحليل بأن رودينسكو تختتم النفيس، التحليل إىل وبالعودة العالم.»39 أوهام
ونظرية الحرية فلسفة بني ربط الذي عرش التاسع القرن نهاية يف الوحيد النفيس «املذهب
تقديم عىل الظروف هذه مثل يف قادًرا اليوم يكون أن عليه يجب ثم، ومن […] نفسية
يف اإلنسان اختزال وإىل الشكل، توحيد إىل يميل مجتمٍع وحشيِة مواجهِة يف إنساني رد
والالوعي.» الحلم محو إىل توقف دون ويسعى الذات عبادة تغمره نرجيس، فردي كائن
ال الهسترييا41 وأيًضا «أوديب»40 أن إثبات عىل نازيو دافيد جوان عمل جانبه، ومن

موجودين. يزاالن
عما — النفيس التحليل جمعية وعضو النفيس الطبيب — داركور جي ويتساءل
محاوًال بنعم، أجاب ما ورسعان النفيس،42 للطب نافًعا يزال ال النفيس التحليل كان إذا
شهده الذي االنحدار مفًرسا النفيس، والتحليل الطب بني بنَّاء حوار إيجاد يمكن أنه إثبات
املعرفية والعالجات العقيل للمرض واإلحصائي التشخييص الدليل إمربيالية بسبب األخري
«مقتضيات مع تتأقلم كائنات تنتج آالٍت ملعارضيها بالنسبة تمثل (التي السلوكية
جي أصبح زمالئه، من الكثريين مثل ومثله إلخ). وتنافسية، مرونة اإلمرباطورية»:
نزاعات عن بعيًدا — أصبح الذي األمر وهو املركبة»، «العالجات دعاة من داركور
النفيس للتحليل (أيمكن التساؤل نفس وعىل بالفعل. املتبعة الطريقَة — املختلفة املدارس

كاستل: هنري بيري يجيب النفيس؟) للطب نافًعا يكون أن
تقريبًا مداه أقىص النفيس الطب مجال يف النفيس للتحليل التدريجي الرتاجع «بلغ
إىل برفق تميل الكفة أن املؤرشات بعض وتقرتح األخرية. العرشين األعوام هذه يف
مسئولية لتويل فردية دعوات الجمهور لدى فيه نستشعر الذي الوقت يف اآلخر، الجانب
الفضائح فيه أظهرت حيث األحوال، كل يف «موضوعية» ليست كانت وإن العالج،
للتفاعالت طبيعي (مكان اجتماعي نفيس طب وجود رضورة جديد من املختلفة الصحية
والدوائية السلوكية النفيس للطب املعارضة العالجية البدائل وأن القوية)، النفس-حركية
أعتقد ذاته، الوقت يف اإلنسان». فيه يتحكم ال ما لعالج تبقى ما «خطوة ببساطة تمثل
الثمانينيات. خالل حالته إىل يعود لن امليزان أن نراهن أن يمكننا األسباب، لبعض أنه
النفيس للتحليل الفكري الوضع بني نهائية ستظل — أفرتض ما حد عىل — فالقطيعة
السائد هو سيصبح الذي البيولوجي العصبي العلمي والطابع النفس) علماء يجذب (مما

املهنية).»43 النفيس الطبيب سرية (محدًدا
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«التحليل قسم رئيس — كيبمان دانيال سيمون يدافع عملية، أكثر نحو وعىل
عىل تدريب وجود عن — النفيس للطب العاملية بالجمعية النفيس» الطب يف النفيس

املهني.44 النفسيني األطباء منهج داخل النفيس التحليل
سياسة حول قانون مرشوع تعديل عن كبرية بنسبة ناتًجا كان الفوران هذا كل
ماذا ولكن أكواييه. برنارد شعبية» حركة أجل من «االتحاد حزب لنائب العامة الصحة
املستهلكني أكثر العالم مستوى عىل الفرنسيون «يعد ديباَجِتِه؟ من القانون عن يُفهم
خطرية بأمراضنفسية يصابون الذين الشباب عدد يزداد فشيئًا وشيئًا النفسية، لألدوية
يف أنه إال النفسية. العالجات إىل النفسية األمراض هذه برعاية يُعهد ما وعادة الغالب. يف
أشخاص فهناك فرنسا. يف املوضوع هذا حول كامل قضائي فراغ هناك كان املجال، هذا
نفسيني». «معالجني كونهم يدَّعون تماًما مؤهلني غري بل الكايف، بالقدر مؤهلني غري
تتفاقم وقد ضعاف بالطبيعة هم الذين للمرىض جسيمة أخطار يف يتسببوا أن ويمكن
دراية عىل املريض يكون أن الرضوري من كان ثم ومن […] برسعة وحالتهم أزمتهم
عالًجا النفسية العالجات اعتبار أيًضا ويجب عالجه. عىل القائمني ية وجدِّ بمهارات تامة
املتخصصني مهمة واستخدامها األدوية وصفات تكون أن يجب الصدد، هذا ويف حقيقيٍّا.
النظرية، الكفاءة تضمن مؤسيس مهني تدريب وشهادة جامعية شهادة يحملون الذين
عبارة األمر يكن ألم ذلك؟ من أفضل هو ما أيوجد العملية.» بالخربة زيادتها ويمكن
يف آالف خمسة (حوايل النفسيني املحللني أن إال واملشعوذين؟ النصابني مقاومة عن
بأنهم شعروا العالم) يف األعىل املعدل أي جمعية؛ عرشين عن يزيد فيما موزعني فرنسا،
النفيس العالج «تصفية يف بالرغبة الدولة واتهموا غضبًا، واستشاطوا املستهدفون، هم
الدنيء» «التعديل لفكرة العديدة القفزات إحدى وبمناسبة النفيس.»45 والتحليل املؤسيس
املعركة ميلر آالن جاك اقتحم املحرجة)، القضية تلك الدولة مجلس طرح ،٢٠٠٨ (عام
يسمعكم» «الذي العائالت: طبيب عن االستعاضة إىل الدولة تسعى الجدل. يف بموهبته
«والحقيقة التقني». «الطبيب ب حرية» بكل ذواتكم تكشفوا أن تستطيعون و«أمامه
هو ويخضع الكاملة، االجتماعية للسيطرة عامل هو إنما طبيبًا: ليس الطبيب هذا أن
نفسه ستالني فحتى علمي، خيال مشهِد أمام وكأننا يبدو أعلم: أنا دائمة. لرقابة ذاته
وضع يتم الرشقية، أملانيا يف الدولة أمن تفوق وبسيطرة األمر. هذا فعل عىل يجرؤ لم
بعيد ولكن جميل، تفسري أمام نحن أدمغتكم.»46 عمل لرياقب تقنيٌّ ويأتي ميكروفونات،

التعديل. يف املطروحة القضية عن
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حربًا يشنون النفسيون فاملحللون … النفسيني» األطباء «حرب عن اليوم نتحدث
محلهم». «يحلوا أن يف بالرغبة ويتهمونهم واملعرفية البيولوجية بالطرق املعالجني عىل
فيتصارعون للمحللني، يحملونها التي الضغينة أخريًا تالشت الذين النفسيون، األطباء أما
معالجة فطريقة املستشفيات. يف الواقع أرض عىل اإلكلينيكيني النفس علماء مع باألحرى
الفريق يف الطبيب. الطبيب/غري ثنائية إطار يف دائًما تماًما، مختلفة للمريض منهم كل
بينما والسلطة، باملسئولية النفيس الطبيب يحتفظ موجوًدا)، يزال ال األقل (عىل العالجي
املتبادلة)، (الذاتية املريض مع شخصية وعالقة روابط إقامة النفس علماء عىل يتعني
يحسدون — التشخيص عىل دورهم اقترص الذين — النفسيون األطباء أصبح وفجأة
الواقع، «يف اإلكلينيكي. العالج خالل يقضونه الذي والوقت الحرية عىل النفس علماء
املختصني هؤالء اإلدارة عبء وثقل الطلب وزيادة الطب يف العاملني عدد انخفاض دفع
يقوم خرباء إىل والتحول نفسيني، معالجني كونهم عن التخيل إىل النفسيني) (األطباء
توزيع إعادة هو الذي األسايس، دورهم أبعدهم ما ورسعان املهام. توزيع عىل عملهم
«كممارسني القديم مكانهم عن املهنية، واألوضاع املواقع تنوع وإدارة املتدربني بني العمل
بفضل وتحويله النفيس الطب اخرتاع يف ساهموا من هم كانوا حيث نفسيني»؛ عموميني
أكثر يتخلوا أن النفسيني األطباء عىل كان املستشفيات، جبهة وعىل القطاع.»47 نظام
من فإن باختصار، املمرضني. وحتى بل النفس، علماء لصالح األوىل املرتبة عن فأكثر
يتم طبيبًا) يصبح أن (أي اإلكلينيكي عمله استكمال يف هذا كل من الرغم عىل يرغب
اإلكلينيكيني النفس علماء عدد بلغ املتحدة، الواليات يف العامة.48 الخدمة برتك إغراؤه
استقالل استمر األعوام مدار وعىل نفيس، طبيب ٢٦٠٠٠ مقابل يف ١٩٨٠ عام ٢٠٠٠٠
األطباء محل يحل األطباء غري من صحيٍّا طاقًما رأينا أوًال الدولة هذه ويف األوائل.
— املجانني» عش فوق «طار يف املمرضات كبرية — راتشد اآلنسة فشخصية النفسيني.

الشاشة. عىل فقط ليست جماعي عالج جلسات تدير التي هي
وهو مرات، عدة قبًال ذكرناه الذي — (١٩٣٠–٢٠٠٤) لورا النرتي جورج كان
ال النفيس الطب أن ذكر قد — النفيس الطب ومؤرخ الفيلسوف وأيًضا النفيس، الطبيب
لفكرة االستسالم يجب كان إذا عما اآلخر هو متسائًال الطب، يف بالكامل اختزاله يمكن
القادمني «التقنيني النفس، وعلماء البيولوجيني املعالجني لصالح النفيس الطب اختفاء
إخضاع يوجد فال بالنفي. عليه أجاب شهري تساؤل وهو والسلوك».49 واملعرفة وعي لالَّ
أن ويضيف لفهمها.» أسهل طرق بل التطبيقية، أو النظرية «املناهج بني فيما تفوق وال
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الذي املتناقض الخطر ينعى ولكنه قبل.» ذي من استعداًدا أكثر «أصبح النفيس الطب
ما نعرف واحد، مريض مواجهة «ففي الثانية: املرتبة إىل النفيس الطب تراجع يمثله
للطرق امتالكنا عدم لخطر نتعرض قد ولكننا يوم، بعد يوًما أفضل بطريقة فعله يجب

امللموسة.»
يف النفيس الطب أصبح … النفسيني األطباء ضد حرب … النفسيني األطباء حرب
يجب ولكن النفيس. الطب مناهضِة حركَة شهدا اللذين العقدين خالل أزمته تفوق أزمة
واملنتديات (٢٠٠٣ عام مونبلييه يف (مثًال عامة اللقاءات وتوالت داخليٍّا. الرصاع يكون أال
والباثولوجي، اإلكلينيكي النفس علم أستاذ — ناثان توبي وينصح اإلنرتنت. شبكة عىل
مًعا: العمل املمكن من بأنه الكثريين مثل مثله — األنثروبولوجي النفيس الطبيب وأيًضا
مشعوذون. وال وحوش» «مروِّضو النفسيني األطباء بني يوجد فال الكاريكاتري! «فلنرتك
العلمي التفكري وبني اليسار عىل اإلنساني» النفيس «التحليل بني رصاع يوجد فال ثم ومن
فوران حالة يف فاملجال اليمني! عىل األوروبية الحضارة يهدد الذي األمريكية الطريقة عىل
وسط ففي فرصة! بل ا رشٍّ ليس طرقه وتعدد […] النفيس فالعالج وطفرة: بل وأزمة،
ويختربون يشاهدون الذين املرىض خربات من االستفادة يمكن بالتحديد الزخم هذا
جديد. من املشهد لتتقدم تعود املرىض» «خربة أن وسنالحظ وينتقدون.»50 ويتناقشون
ضمنية). عادة كانت (بينما حرفيٍّا هنا تُطرح اليسار/اليمني ثنائية أن أيًضا وسنلحظ
كانت — فرنسا يف هاجًسا أصبحت التي — التحليالت» من الشبكة «هذه أن املؤكد ومن

اآلراء. لتقسيم كافية
يف األضعف الحلقة أصبح النفيس الطب أن من تحذر التي املؤلفات هناك وكانت
الصحي. لنظامنا كربى بأزمة األلفية هذه بداية «اتسمت تتدهور:51 التي الصحة سلسلة
يف املشاركة رضورة رؤية أفقدته قد الحر االقتصادي النظام إليه قادته التي فالحال

اإلنساني.»52 الجانب دعم
الذين — املمارسني معظم «إن هذا؟ كل يف األساسيني» النفسيني «األطباء عن وماذا
اليومية املمارسة متطلبات عن بعيًدا تعقيًدا يزداد الذي النظري الخطاب بسبب أحبطوا
عن مأخوذة نظرية مقاطع من مكونة بهم، خاصة معرفًة ليكوِّنوا عنه تحولوا قد —
التي الحاجات مع املكتسبة املعارف ملالءمة محاولة يف متعارضة، وغالبًا مختلفة نماذج
الوصفات هما االختياري واملنهج التجريبي املنهج ويظل مرضاهم.»53 مع يواجهونها

… الدائمة
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مكان كل النفيسيف الطب

ه توجَّ انتقادات وجود بسبب — بانهياره تقدير أقل عىل أو — النفيس الطب بموت القول
ضيقة. زاوية من األمور رؤية إىل يرجع أخرى؛ عالجية طرق ِقبَل من منافسته أو إليه،
الطلب ملواجهة محاولة يف بعهوده، يِف لم الذي القطاع نقد عند نتوقف أن أيًضا ويمكننا
جديدة مراكز وأيًضا باستمرار، تقل التي ة األرسَّ من أكرب عدد بتوفري الرعاية عىل املتزايد
١٢٥٠٠ تضم فرنسا كانت هذا، كل من الرغم وعىل العام. النفيس للطب متوافرة غري
القطاع يف و٤٥٠٠ العامة، املستشفيات يف و٤٠٠٠ أحراًرا، يعملون ٥٥٠٠) نفيس طبيب
ويعني املختلطة). الخدمات االعتبار يف األخذ مع — الخاصة املستشفيات يف منهم و٧٥٠
مغلق رقم وضع أن (صحيح العالم يف نسبة أكرب أنها — السكان بعدد باملقارنة — هذا
الجمعية عن أما .(٢٠٢٠ عام ٧٥٠٠ إىل انخفاًضا سيشهد الطب يف التخصص لفرتة
فهي مغًزى، ذو أمر وهو — نيويورك يف ١٩٩٦ عام منذ ومقرها النفيس للطب العاملية
غري النفسيني األطباء عدد الرقم هذا إىل أضفنا وإذا عضو. ١٨٠٠٠٠ من أقل تضم ال
االضطرابات عالج أو النفيس الطب يصبح ال — بكثري أكرب وهو — الطب يف املتخصصني

لالزدياد. بل لالختفاء، طريقه يف عام بشكل النفسية
عن الطلب يتوقف لم فرنسا، يف تنوعه. عن تقل ال فأهميته الرعاية طلب عن أما
أحرار نفسيون أطباء مسئوليتها تََوىلَّ التي الحاالت من ٪١٧ بنسبة زيادة شهد التقدم:
القطاع يف ٪٤٦ بنسبة زيادة أيًضا شهد الفرتة نفس يف و٢٠٠٠، ١٩٩٢ أعوام بني
و٣٣٠٠٠٠ بالغ مريض ٩٢٠٠٠٠ حالة متابعة القطاعات تولت ،١٩٩٥ عام العام.
مريض كان العام، الطب يف .(٪٢٠ بمعدل النسبة زادت ،١٩٩٩ عام (يف ومراهق طفل
هناك أصبح فصاعًدا، اآلن ومن العقيل.54 االضطراب أعراض لديه تظهر أربعة كل من
مفهوم كان لو كما يتم يشء «فكل النفيس. الطب يف تطور حركة أدنى دون طلب،
مرة عاد قد — العقلية لألمراض واإلحصائي التشخييص الدليل رفضه الذي — العصاب
تختلف (وهي البدني» الشكل «ذات املسماة واألمراض العصبي الضغط خالل من ثانية

(هوشمان). بالفعل)» عضوية أمراض هي التي النفس-جسمية، األمراض عن
مستوى عىل الثالثة املرتبة يف العقيل املرض يأتي والعرشين، الحادي القرن بداية يف
لصالح الذهان تراجع شهد ولقد العاملية)، الصحة منظمة (املصدر: العالم يف األمراض
ومنذ الجديد. الشامل املفهوم أصبح الذي االكتئاب سيما وال والسلوك، القلق اضطرابات
وهو االكتئاب». عرص يف «الدخول عن يتحدث — قبًال رأيناه — بيشة كان الستينيات،
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العاملية، الصحة ملنظمة وفًقا وأيًضا اجتياًحا. املجتمع55 أمراض أكثر من اليوم بالفعل
أمراض من بدًال املتقدمة الدول يف للعجز األول السبب ٢٠٢٠ عام سيصبح االكتئاب فإن

والرشايني.56 القلب
بل النفيس، الطب عن حديث هناك يعد ولم بالكامل، العقلية األمراض مشهد تغري
«املعاناة إىل ومنها العقلية، االضطرابات إىل العقيل املرض من وانتقلنا العقلية. الصحة
تأصل الذي الداخيل»57 لأللم فعلية «ثقافة هناك وأصبح الحال، سوء وإىل النفسية»
العالجات رواد أحد — إيليس ألربت األمريكي النفس عالم ويقول مجتمعاتنا. يف اليوم
عن لدينا التي العظيمة الرؤية من تأتي االكتئابية النوبات إن — السلوكية املعرفية

بالطبع. الواقع يهدمها رؤية وهي أنفسنا،
االكتئاب بمضادات طبية وصفة مليون عرش أربعة هناك كان ،١٩٩٤ عام فرنسا يف
علبة ماليني وتسعة مائة من أكثر بيع تم ،٢٠٠٧ عام النفسية). األدوية باقي (دون
تسديد االجتماعي الضمان وتوىل — الحيوية املضادات من أكثر أي — نفيس دواء
يف أوروبا يف واألوىل األدوية، استهالك يف عامليٍّا الثالثة املرتبة يف فرنسا وتأتي نفقاتها.
وقبوًال تكيًفا أكثر الجديد الجيل من األدوية هذه كل وتعد النفسية. األدوية استهالك
أن فعالة عنارص دون وهمية أدوية بأنها الحديثة االتهامات تستطع ولم سابقتها، من
لم أكواييه تعديل فإن املطبوعات،58 من الكثري تشهد وكما استهالكها. ظاهرة من تقلل
نفسية» «علوم مجلة نرشت ولقد عليه. نحسد ال الذي الرقم لهذا تأثر الذي الوحيد يكن
ينددون طبيبًا عرش خمسة من نداءً ٢٠٠٨ أغسطس يف نسخة) ٢٨٥٠٠٠ منها (يباع
غري أخرى بدائل «بوجود ويذكِّرون االرتياح»، عدم حاالت عالج يف «املبالغة بمخاطر فيه
ممارسون األساس يف هم األدوية يصفون من أن بسبب املشكلة تفاقمت ولقد دوائية.»
تأهيل أي يتلقوا لم الذين للتحقيقات)، وفًقا ٪٧٥ بل ،٪٧٠ إىل ٦٠ (من عموميون
غري عىل يكون أن املفارقة من أليس منفصل. تخصص هو الذي النفيس الطب يف مبدئي
النفسية األدوية استخدام حد هو ما السؤال: هذا عىل عادة يجيبوا أن النفسيني األطباء
تحقيًقا نفسية» «علوم بمجلة صحفية أجرت ولقد من؟ راحة ولكن والراحة، العالج بني
باملصادفة اختيارهم تم سيدات وأربع رجال (أربعة عموميني59 ممارسني ثمانية بني
النوم وصعوبة والقلق الضغط أعراض وجود بوصف قامت مرة كل ويف الدليل)، من
األوىل، الزيارة ومنذ لالكتئاب. محدد عرض أي إىل اإلشارة دون ولكن واالستيقاظ،
وأحيانًا للقلق، مضادة أو لالكتئاب مضادة أدوية ثمانية أصل من سبعة لها ُوِصَف
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سبَع جلسته مدة متوسط يتجاوز لم الذي — منهم عام ممارس بدأ ولقد مًعا. النوعان
املريضة سألته وعندما آخر. دواءً إليه أضاف ثم للقلق، مضاد بوصف العالج — دقائق
هو الدواء كان املعنوية.» حالتك لرفع «إنه اإلجابة: كانت الدواء، هذا ماهية عن املزيفة
مضادات إعطاءَ واحدة طبيبٌة إال ترفض ولم االكتئاب. مضادات من وهو «ستابلون»،
تطلب لم ولكن هنا!» منه تنايل فلن لالكتئاب ا مضادٍّ دواءً تريدين كنِت «إذا االكتئاب:
نخطئ ولكننا املحفوظة. أعراضها برسد اكتفت بل معينًا، عالًجا لحظة أي يف الصحفية
عىل األدوية منتديات عىل االطالُع للتأكد ويكفي أبرياء. املرىض جميع أن اعتقدنا إذا
املصابني بعض لدى نرى فقد مفجعة، الرسائل تكون األحيان معظم يف اإلنرتنت. شبكة
أعاني ألني ستابلون؛ دواء أتناول وبدأت الحشيش أتعاطى أنا الخري، «صباح بالهذيان:
عىل واألمر […] االنتصاب يف مشاكل تصاحبها الجنسية للرغبة وفقدان اكتئاب حالة من
مشاكل لعالج (دواء ليفيرتا تناول عن التوقف من رسيًعا سأتمكن أنني وأعتقد يرام، ما
الحشيش؛ مع ستابلون دواء بني الخلط حول الطبي رأيكم معرفة يف أرغب االنتصاب).
اآلن أأستطيع ولكن، لدي. االكتئاب لحالة نظًرا وتسمم؛ سيئة حاالت يف يل يتسبب ألنه

شكًرا.» العالج؟ بإفساد املخاطرة دون تسعدني التي املخدرات من االستفادة
مواطن ٧٠٠٠٠) القطاع ويتطور … مجتمعي طلب وأيًضا بل فردي، طلب إنه
منفتح، هيكل إىل اإلجباري) النفيس (الطب منطٍو هيكل من النفيس) الطب مجال يف
«التداخل عن اآلن الحديث يجري االجتماعية. والطبية الصحية األجهزة باقي مع يتعاون
أو مثًال الخمور بإدمان يتعلق فيما واإلمكانيات» للوسائل («مخزن القطاعات» بني
مجال يف دوٌر اآلن النفيس للطبيب فأصبح شبكات. يف العمل عن أيًضا أو اإلدمان)
املعاقني مع وأيًضا الطوارئ، حاالت يف وأيًضا بل الرسطان، وعالج الشيخوخة أمراض
النفسية. القطاعات ثلث من يقرب ما العامة املستشفيات يف يوجد فرنسا، يف بالتحديد.
حاالت عدد إن بل هذا، كل من الرغم عىل تختِف لم املغلقة النفسية املصحة أن إال
االزدياد: عن يتوقف ال سابًقا) اإلجباري (االحتجاز املريض» موافقة دون املصحة «دخول
يونيو من والعرشين السابع قانون إصدار عقب و٢٠٠١، ١٩٩٢ أعوام بني ٪٨٦ بلغ
بني قبًال الزيادة كانت بينما ،١٨٣٨ قانون محل يحل أن املفرتض من كان الذي ١٩٩٠
وجود إىل املتوسطة املؤرشات هذه تشري وال 60.٪٣٤ «سوى» تكن لم و١٩٨٨ ١٩٨٠ أعوام
إلدخال البديلة اإلمكانات لديها تتوافر ال القطاعات بعض فهناك كبري، إقليمي تفاوت
أصبح موافقته دون املصحة املريض إلدخال املعتاد «اللجوء أن ويبدو للمصحة. املريض
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املصطلح ويصطدم املصحات.» من املرىض إلخراج السعي حركة حدود عىل الدليل هو
«إعادة إىل يطمح والذي — املصحات»61 من املرىض «إخراج دائًما، والحديث، الرنان
من بالعديد — الصحة» نفقات وتخفيض وحرياتهم حقوقهم املرىضوضمان استقاللية
وكذلك النفيس»، العالج «طرق واختالف بتنوع وأيًضا للمصحة، الثاني الدخول حاالت
بني ومتشتتة متقطعة بطريقة املرىض رعاية مسئولية األطباء تويل بتقنني بارتباطها
االجتماعي الوسط باختالف كلية تختلف التي بالحدود أيًضا ويصطدم مؤسسات، عدة

والعائيل.62
والتي نفيس، اندماٍج إعادة أو تكيٍف إعادة عن نتحدث األمريكية، املتحدة الواليات يف
يف أنشئ التأهيل».63 «إعادة بكلمة — مغًزى ذي بشكل أردنا إذا أو — لألسف ترتجم
الذين املرىض تأقلم إعادة بهدف بوسطن بجامعة النفيس التأهيل إعادة مركز البداية
برامج طريق عن وعملهم» «سريهم لتحسني وذلك كربى؛ نفسية اضطرابات من يعانون

والسكن. والوظائف الدراسة لدعم
يف وبدأ ممتد مفهوم — العقلية» «الصحة عرص يف اآلن من النفيس الطب أصبح
النفيس الطبِّ آمال مع يتماىش — الثانية العاملية الحرب بعد ما عقود منذ الظهور
… و«املواطنة» العقلية الصحة مفهوم وظهر أوامِره). بعض وأيًضا (بل االجتماعي
وأصبح املجتمعي.»64 االندماج إجراءات داخل العقلية الصحة ضمان إجراءات «وتسللت
ويف ثابتة. غري ورعايات فحوصات طريق عن النفسية» «املعاناة مواجهة الالزم من
نشأ ثم ومن يشء؛ بأي املطالبة يخولهم وضع يف املهمشني من الكثري يعد لم الواقع،
صغرية»:65 «ترتيبات وأيًضا بل معينة، بنية عىل يقوم الذي االندماجي»، النفيس «الطب
(حاالت «ديل» عالج وطرق و«أماكن» متنقل، عمل وفريق قريبة، صحية شبكات
بصورة تتدخل عوامل كلها وهي الصحية؛ والرعاية لالستماع أماكن وأيًضا اإلدمان)،

العقلية.66 الصحة مجال يف متناٍم دور لعب عن تتوقف وال طارئة
العمل/البطالة، وأيًضا األرسة/الطفل عالقة بالتناسب: النفيس الطب مجال ويتوسع
املدرس.»67 يصيب الذي واالكتئاب والقلق أعراضاإلنهاك «متالزمة عن مثًال اآلن فنتحدث
كارثة أي يصاحب كما … املمزقة» «الهوية أو العنف» «شعائر ب يعرف ما ظهر وكذلك
ودانيال نفسية) (محللة إلياشيف كارولني وتقول النفسية. الطبية للمساعدة وحدة إنشاء
ظل يف ولكن «اإليذاء»، إىل يميل عرص يف أصبحنا الحقيقة يف إننا (محاٍم)،68 سوليز
الضحايا عىل خطًرا يشكل مما وانفعايل؛ تعاطفي هو ما كل إعالميٍّا يشجع مجتمع
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تكون ال والجمعي) اإلعالمي (االهتمام األمر تصاحب التي «الدعاية ألن ربما أنفسهم؛
الدراسات «علم اتخذ واليوم، الداخلية.»69 خصوصيته بناء إعادة عملية مع متوافقة
يد عىل الثانية العاملية الحرب عقب طيبة بنوايا نشأ والذي — بالضحايا» املتعلقة
حتى عاجزون وهم رهائن، أنفسهم الضحايا من — مندلسون بنجامني الجنائي املحامي

الطريقة. بهذه محتجزون وهم أحزانهم عن التعبري عن
الواقع برنامج يف التفكري إىل يدفعنا الذي — العائلة» «إدارة ب يُعرف ما يوجد كما
«املربية» مصطلح أن اتضح ما (ورسعان الخارقة)» (املربية ناني «سوبر التليفزيوني
واتخذ األبوية»). «الدولة تعني املربية» «الدولة أن سيما وال عميًقا، نفسيٍّا معنًى يحمل
االضطرابات وإىل بالغة. أهمية املراهق أو للطفل — املؤسيس أو الخاص — الطلب
واإلدمان املريض الشهية (فقدان املراهق وسلوك الطفل تطور عىل تؤثر التي الخطرية
أو بعنف تظهر قد «التي السقم حاالت يُضاف إلخ)، االنتحاري، أو العنيف والسلوك
قطاع من العامة التحتية البنية وتتكون مدرسية.»70 أو جسدية مشاكل صورة يف بهدوء
وتضم مواطن). ألف ٢٠٠ حوايل (يشمل والشباب لألطفال النفيس الطب قطاع محدد:
عدد شهد أيًضا وهنا متساوية. غري بنسب ولكن منهم، وعرشين وواحًدا ثالثمائة فرنسا
من املحتمل والخوف للميزانية املستمر الهاجس أمام جذريٍّا انخفاًضا املصحات ة أرسَّ
بدوام وعادة ،(٪٩٧) املستمر غري للعالج بدائل لظهور فرصة معطيًا «االحتجاز»، فكرة
تقدر بزيادة ومراهق، طفل ألف ٤٣٢ عن يقل ال ما متابعة تمت ،٢٠٠٠ عام ويف جزئي.
والعكس عاًما عرش خمسة من أقل الصبية عدد يف (زيادة ١٩٨٦ عام عن بالضعف
أهمية أكثرها ولعل ملحقة، أخرى مؤسسات العام، النظام هذا إىل ويضاف ذلك). بعد
وثمانية ثالثمائة إىل ١٩٩٦ عام عددها وصل والتي الرتبوية، النفسية الطبية املراكز هي
وإن دور، لديهم أصبح الذين األهايل لروابط املتزايد التدخل أيًضا نالحظ كما مراكز.

النفسيني». «األطباء فريق مع األحيان من كثري يف يتفق ال كان
وهذه هنا) نقوله مما تعقيًدا أكثر بالتأكيد (وهو النظام هذا كل من الرغم وعىل
(٢٠٠١ عام املبكر الكشف خطة (مثًال تنفيذ دون ظلت التي — الدورية العملية الخطط
عالم» داخل «عالم العقلية للصحة املغلق العالم هذا عىل الطلب زيادة أدت فقد —
األول للكشف للخضوع االنتظار مدة تمتد أن العادي من وأصبح االختناق. حافة إىل
بلوغ من يتمكن ال منهم الكثري ولكن الشباب، من عدًدا نساعد «نحن أشهر. ستة إىل
(املستوحى الطبي» «الهاتف يعد ذلك، تحقق انتظار ويف نوفرها»،71 التي الرعاية أنظمة
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وأيًضا، للمراهقني. يَىص ِخصِّ موجهة للرعاية طريقة للكبار) االجتماعي» «الهاتف من
بوعود يعدنا الذي التليفزيوني النفيس بالطب نخلطه (لئال بعد عن النفيس الطب بدأ
عن النفسية للمساعدة جديدة شبكات بوضع بعد، عن للتطبيب امتداد هو الذي جميلة)،
(واألقل الحتمي التطور عن وآخرون األدوات عن يتحدثون النفسيون األطباء وبدأ بعد.

للجميع). تكلفة
بكل النفسيون األطباء أعرب الجديد، النفيس الطب هذا بقدوم االبتهاج عن وبعيًدا
النفيس للطب التابع — باالتجاه بالفعل ندد قد إي هنري فكان إزاءه. قلقهم عن الطرق
نفسيٍّا: اإلنساني للسلوك الطبيعية التغريات كافة «معالجة إىل — الحرب بعد االجتماعي
الطاغية أو البكالوريا، امتحان يف يرسب الذي الطالب أو عاٍل، بصوت يبكي الذي الطفل
الذي ف، الرصِّ االجتماعي النفيس الطب صورة بالفعل هي هذه […] بمذبحة يأمر الذي
الحقيقية السببية بعالقته الباثولوجي النفيس الحدث لبنية تعريف أي لغياب نظًرا —
بحكم يتعلق األمر كان إلي، ووفًقا املمكنة.»72 آثاره كافة وبني بالرضورة بينه يخلط —
و«بأال للمريض، الباثولوجي النفيس للشكل تحديًدا يضع بأال ذاته عىل النفيس الطب

املضاد.» بمعناه إال يفهمه وال بل أبًدا، يفرسه
لهدفه املحدد غري االمتداد بسبب النفيس للطب النفُي هذا أثار عاًما، عرشين وبعد
بدت وإن قريبة، مجاالت يف التدخل إىل النفيس الطب ممارسة «تميل لورا: النرتي َقَلَق
تقنيٍّا رأيًا نعطي أن يمكننا مزعومة معرفة أي ِباْسم ألنه للنقاش؛ محطٍّا مالءمتُها لنا
ويخىش االنتكاس؟»73 مخاطر أو الزوجية املشورة أو التبني عىل بالقدرة يتعلق حقيقيٍّا
فقط «ليس النفيس، للطب — املرشوعة — للممارسة فيه املبالغ التوسع من لورا النرتي
أيًضا بل قطعية، بصورة النفسية الطبيب قدرات من فيها التأكد يتم لم جديدة مهام يف

الجنائية.» الخربة مثل جديدة بأهداف ولكن تقليدية، مجاالت يف
تتوقف لم النفيس الطب فخربة الجسيمة، املشاكل من األخرية املشكلة هذه وتعد
املدني عجزه بسبب عقليٍّا املريض ضد باملنع حكم إلصدار سواء الجنون؛ مالزمة عن
املادة وتنص إجرامي. عمل عن مسئوليته لتقييم أو الروماني)، القانون عن (مأخوذ
إذا جنحة أو جريمة أي توجد «ال اآلتي: عىل ١٨١٠ لسنة الجنائي القانون من ٦٤ رقم
يمكنه ال بقوة مقيًدا كان إذا أو للفعل، ارتكابه أثناء الجنون من حالة يف املتهم كان
وتقدير تعريف عىل قدراتهم حول النفسيون األطباء انقسم قرنني، مدار وعىل مقاومتها.»
املسئولية قضية يف للحسم مؤهلني لسنا «نحن باليه: جيلبري ويقول «املسئولية». هي ما
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الطب ممارسة مجال يمنع لم هذا أن إال طبية.»74 وليست ميتافيزيقية قضيٌة هي التي
السجناء ألحد املرشوط الرساح (إطالق أيًضا الجنائي املجال ليشمل التوسع عن النفيس
الجسدية). لإلصابات النفسية العواقب حول البحث (مثل املدني املجال وأيًضا بل مثًال)،
بمجال يتعلق وفيما الرشعي. النفيس الطب يسمى واسع مجال هناك أصبح واليوم،
املحامي أو القايض طلب إىل يضاف فقد أشكالها؛ تنوعت فقد النفيس، بالطب االستعانة
الثاني ينصعىل القانون أن من الرغم (عىل النفيس الطبي التقرير جانب إىل نفيسٌّ تقريٌر
و«الترشيح الضحايا وحقوق املختلفة الوصاية أنواع املعنيَّة: املجاالت اتسعت كما فقط).
أضعاف عرشة األرجح وعىل فرنسا، يف سنويٍّا حالة ألف ١٢) انتحار حالة عقب النفيس»
تحت الطبية) للعناية الخضوع عىل (اإلجبار العالجية واألوامر املحاوالت) من العدد هذا
بما املعاملة، وإساءة اإلدمان حاالت يف واالجتماعية الصحية للشئون العامة اإلدارة متابعة
للخضوع أبناءهم اآلباء يُحرض (وفيها مانشهاوزن» أعراض «بمتالزمة اإلصابة ذلك يف

إلخ. ذاتهما)، األبوان فيها تَسبب بأعراض إلصابتهم النفيس للفحص
مجال يف األساس هي الجنائي القانون من ٦٤ املادة تعد ال القانونية، الناحية ومن
الجنائية، املسئولية بند عىل األوىل فقرتها يف تنص الجديدة ١٢٢ فاملادة النفيس. الطب
باضطراب الواقعة وقت مصابًا كان الذي «الشخص أن: عىل الثانية فقرتها تنصيف ولكن
أفعاله؛ عىل سيطرته أعاق أو التمييز عىل قدرته يف خلًال أحدث نفيس عصبي أو نفيس
العقوبة تحديد أثناء الظروف هذه االعتبار يف يأخذ القضاء أن إال للعقاب. خاضًعا يظل
احتجاز يتم املؤسسة، مستوى عىل نظام؟ أي ولكن عليه.» تطبيقها طريقة وتنظيم
الصعبة»، الحاالت ذوي باملرىض خاصة «وحدات يف الخطرين العقيل االعتالل مرىض
العقابية املؤسسات داخل خاصة قطاعات إنشاء وتم فرنسا. يف َخمًسا عددها ويبلغ
النفسية: الطبية املشكالت تزداد حيث فرنسا؛ داخل وثمانني وسبًعا مائة عددها البالغ
كبرية براهمي بيتي الطبيبة وتتساءل العقابية. األوساط يف النفيس الطب قطاعات مثل
رئيس ونائبة مريوجي، فلوري بسجن العقابية للمؤسسات النفيس الطب بقطاع األطباء
عقليٍّا املرىض من العدد هذا يوجد «ملاذا العقابية: باملؤسسات النفسية القطاعات جمعية
تصل السجن يف النفسيني» «املرىض نسبة كانت ،١٩٩٧ عام الفرنسية؟» السجون داخل
٪٤٥ وجود إىل أخرى أرقام تشري بينما السجناء. من و٢٠٪ السجينات من ٪٣٠ إىل
الطبيبة هذه يد عىل األمر لهذا عديدة تفسريات قدمت ولقد الحاد. االكتئاب حاالت من
املصابني املتهمني نادًرا إال — الفوري املثول حالة يف سيما وال — العدالة تميز ال املمارسة:
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تدريجيٍّا ويقللون السجن، ببيئة دراية عىل ليسوا فهم الخرباء، أما عقلية. باضطرابات
يذهبون حقيقيني عقيل اعتالل مرىض بالتايل تاركني الجنائية، املسئولية من اإلعفاء من
عىل يفرضوا لئال أخرى وأحيانًا القانون»، أمام مكانهم «استعادة بحجة أحيانًا للسجن؛
العام الرأي لوم يضاف هذا، كل وإىل املرىض.» من الصعب النوع «هذا مع العمل زمالئهم
فال النفسيني، لألطباء ووفًقا جنائيٍّا. الفاعل مسئولية عدم يف تشكك مأسوية حادثة لكل
مسئول غري كان وإن (حتى النفسية املصحة داخل شخص حجز الستمرار مجال يوجد
سيما وال الخروج، بعد انتكاسة تحدث قد نعم، املصحة. يف لبقائه سبب دون جنائيٍّا)
زاجوري: دانيال النفيس الطبي الخبري يشري كما ولكن، العالج. عن املريض توقف إذا
األمر هذا أن املشكلة تكون مرة، فكل االستثناء. استثناء هي الخطرية االنتكاسة «فإن
وتضيف فقط.»75 االنفعايل الجانب حول يتمحور خطابًا والسياسات اإلعالم داخل يفجر
سلبًا يؤثر قد النفسية الحاالت بهذه النقض محاكم معرفة عدم أن براهمي الطبيبة
القايض لدى سيئًا انطباًعا «السلبية» طباعه ترتك والذي بالفصام، مريض متهم عىل

واملحلفني.
الظروف فهذه عليه. نزيد ولن معروًفا، املحتجزين عىل االعتقال ظروف تأثري ويعد
يتم لم أشخاًصا تصيب التي الحاد الهذيان نوبات مثل النفسية «اإلصابات تفرس
أمام تهاون أيَّ براهمي الطبيبة تُبدي وال السجن.» خارج عقيل اعتالل مرىض اعتبارهم
االعتالل مرىض عدد زيادة من «جزءًا — قولها حد عىل — يربِّر الذي العام النفيس الطب
عدد يف وقلة اإلدارة، من ومقاومة الوسائل، يف نقص دائًما فهناك املعتقلني.» العقيل
والربمجة التوجيه قانون نص ولقد … العقوبة بعد املتابعة وقلة املراكز، وعدد ة األرسَّ
عالجية وحدات إنشاء عىل ٢٠٠٢ سبتمرب من التاسع بتاريخ جديد) آخر (قانون للعدالة
من عمل فريق حماية يف ولكن النفسيني، األطباء من عمل بفريق ومزودة يَىص ِخصِّ ُمهيَّأة
الحيطة باب من مجتمعنا أن إال إجماًعا، الرباجماتي الحلُّ هذا يلَق لم العقابية. املؤسسة
جعله احتمالية)76 أي عىل القضاء محاولة بل االعتبار، يف محتمل هو ما أخذ فقط (ليس

منطقيٍّا. النفيس للخطر متضمنًا
اإلحصاءات هذه له أين ِمن بالضبط ندري أن دون — سريولنيك77 بوريس «وكتب
وصفه يمكن لحدث تعرض قد يكون حياته نهاية يف اثنني كل من شخًصا أن — املماثلة
كل من شخًصا هناك وأن املوت. يقارب جعله ما لعنف خضع أو النفسية، بالصدمة
عرشة كل من شخًصا هناك وأن الهذيان. من نوبات لعدة يتعرض قد أشخاص أربعة
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عدد بالطبع وهذا النفسية.» الصدمة هذه آثار من التخلص من يتمكن لن أشخاص
ديلفني االجتماع عاملة أملحت وإن حتى مكان، كل يف موجود النفيس الطب أن إال كبري،

مرئية.»78 غري أشكال يف ليغوص العام، التصور ساحة عىل يرتاجع بدأ «أنه مورو
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ينتهي لن األرجح وعىل ينتِه، لم الجنون تاريخ ألن الدراسة؛ هذه اختتام باإلمكان ليس
العبارة تلك ذهننا إىل تتبادر األقل. عىل نأمله ما هذا نفسها. اإلنسانية تاريخ بانتهاء إال
«الحياة باريس: يف النفيس التحليل جمعية رئيس بايل، جريارد صاغها التي الجميلة

متزايًدا.» نموٍّا يشهد مرض
— عليه القضاء للغاية الصعب من سيصبح الجنون أن عىل فلنراهن حال، أي عىل
كالقتلة تماًما — بحت عضوي منشأه بأن القائلة النظرية صحة بالَقطع ثبتت إذا إال
إسكريول كان الرسطانية. واألورام الدموية واألوعية القلب أمراض يف املتجسدين العظام
وسأقول عقالنيٍّا، تفكريًا اإلنسان يفكر كيف يل «ارشحوا قائًال: األحيان بعض يف يتهكم
اإلنجازات عن اإلعالن عىل املرتتبة اآلثار جميع من الرغم وعىل ذلك!» يفعل ال كيف لكم
فهل املعرفة)، (فسيولوجيا بالفكر وعالقاته املخ عىل التعرف مجال يف تحقيقها تم التي
إسكريول؟ زمن يف الحال عليه كانت مما بكثري أكثر اإلنسان يعقل كيف نعرف رصنا

يصعب التي املراوغة الجذابة األشكال ذي املربقش بالضفدع الشبيه الجنون هذا إن
بعد الجنون سيبدو كيف القرون. امتداد عىل العالم إدهاش عن يكفَّ لم بها، اإلمساك
من الخامس يف معرفته! الشائق من سيكون ما هو هذا قرون؟ خمسة بعد أو عام؟ مائة
ييل: ما االعتقاالت، عدد تزايد إزاء مخاوفها مبدية التايمز، صحيفة كتبت ،١٨٧٧ أبريل
هم املجانني سيصبح ما فرسعان النحو، هذا عىل النمو يف العقيل االستالب استمر «إذا
العقل ذوي احتجاز إال أنفسهم، بتحرير يقوموا أن بعد أمامهم، يكون لن وعندئٍذ األغلبية،
، األوروييلِّ الشمويل بالعالم جديًرا سيناريو بات املصحة، جدران تقلص ومع السليم.»
— كنوك املدعو القادم ذلك — العقلية الصحة ستضع حيث عبثية؛ أقل بالطبع وهو
بعض تناوِل خالل من نفسية ملؤثرات إخضاَعهم بذلك ونقصد املرض، فراش يف الجميع
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هذه وبجدية بالفعل، نتحدث ألم نفسية. مراقبة تحت وضَعهم األقل عىل أو العقاقري
يُفقده منه جنونًا أشدَّ شخًصا دائًما يجُد «فاملجنون النفسية»؟ الحالة «صحيفة عن املرة،
كولني فيليب قدم ،٢٠٠٨ خريف يف بالفييه. أندريه قول حد عىل جنونه»، ويثري صوابَه
برنامًجا كان النفسية»، الوزارة يف «هلع اإلذاعية: إنرت فرانس قناة عىل جديًدا برنامًجا
له كتعبري يبدو النفسية» «الوزارة أن فسنجد العنوان، يف قليًال تأملنا إذا ولكن فكاهيٍّا،

مستقبلية. رنَّة
التاريخ أن سيوران (يرى التاريخ» من املستفادة «الدروس عن التحدث لنا يطيب
التاريخ له بالنسبة ذلك، عىل عالوة السخرية.» يف تخيله يمكن درس «أعظم يعطينا
بأن االعرتاف أردنا إذا ذلك، ومع لألحداث). مجًرى مجرد هو وإنما له، معنَى ال
ذلك من نستخلص أن األقل عىل فيمكننا املتعاقبة، أخطائه تاريخ يمثل الجنون تاريخ
املغناطيسية عن يتحدث كان حني ديسلون، شارل نتذكر وهنا الحذر. يف عظيًما درًسا
املرض معرفة فيها تقتادنا التي األخرى، األمراض بخالف الخيال». و«طب الحيوانية،
ما أقل النور؛ إىل الظالم من أحيانًا، بصعوبة ولكن حتًما العالجية، االستجابة وبالتايل
تداخلت جنون. فهو ولذا خطي؛ نظام وفق يسري ال أنه هو الجنون، عن يقال أن يمكن
يقينيات ضوء يف اليوم يقينيات قياس ينبغي ثم ومن الجنون، مع الثقافات من العديد

األحيان! بعض يف نفسها هي تكون قد أنها سيما وال — األمس
الجنون أن رأينا أننا بما بالفعل، سحيق ماٍض وهو املايض، استعرضنا قد ها
خطأ ليكون وإنه القديمة، العصور بدايات منذ ذاته) (بالرتتيب ودراسته معالجته تمت
ماذا ولكن، النفيس. الطب وتاريخ الجنون تاريخ نقلد أن فادًحا (إبستمولوجيٍّا) معرفيٍّا
الذي الطلب بني للمفارقة، مثري نحو عىل الجمع، يتم أنه اليوم رأينا لقد اليوم؟ عن
تعد ولم املقاربات. يف الكبري وااللتباس العقل بصحة يتعلق فيما التزايد عن يكف ال
التقنيات تطور دون هذا يُحل لم بالطبع، نموذج. بأي تحتذي النفيس الطب ممارسة
عرصنا يف النفيس الطب يظل ما، وبطريقة تماًما. العكس عىل بل الرعاية، يف الحديثة
طريقه. ويتلمس خطواته يتحسس زال ما إنه نقول ال حتى تجريبيٍّا، ِعلًما الحارض
كل يشفي ال الطب أن معنى «ليس لسينيكا: الرائع التأمل ذلك نتذكر أن علينا وأخريًا،

يشء.» أي يشفي ال أنه يشء،
فصاعًدا اآلن من تدور أصبحت قد الجنون إشكالية كانت إذا عما نتساءل أن ينبغي
التساؤل األقل عىل أو — السياق هذا داخل اإلنسان مكان بالضبط هو أين معرفة حول
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الخاتمة

–١٩٤١) زاريفيان إدوارد عليه املأسوف صديقنا نرش ،١٩٨٨ عام يف الشأن. بهذا
نجاًحا جدارة عن امُلَؤلَّف هذا حقق ولقد الجنون».1 «بستانيو بعنوان كتابًا (٢٠٠٧
أولئك جميع سليم ومنطق إنسانية بنزعة يخاطب ألنه العريض؛ الجمهور لدى باهًرا
وما كانوا والذين اإلنسانية، العلوم مجال يف اختصاصيني وال ممارسني ليسوا هم الذين
َمن عنه؟ لدينا رؤية وأي اليوم؟ الجنون تعريف ما البسيطة: األسئلة تلك يطرحون زالوا
باأليديولوجيات التنديد عىل جاهًدا زاريفيان إدوارد عمل ولقد كذلك؟ ليس وَمن مجنون
إذن كنا لقد حرصية». إمربيالية «مكانة منها واحدة كل تحتل التي للجنون، املختلفة
«أيديولوجية ب بدءًا روعته، من الكثري تيار كل َفَقد الحني، ذلك ومنذ ،١٩٨٨ عام يف
معسكر اختيار الشاب النفيس الطبيب عىل يتعني «كان الشمولية». النفيس التحليل
إساءة يتم كان التي — وعائالتهم املرىض دوًما هم الحقيقيون الضحايا و«كان ما»،
الَعَصِبيَّة، البَيُولُوْجيا مجال يف املميزة «االكتشافات عن أما بالذنب.» وإشعارها معاملتها،
حقائق، بصفتها الفرضيات وُطِرحت […] فكريٍّا رشيفة غري بطريقة دائًما استُِغلَّت فلقد
الحال هي كما «ُمفتَتَنني، النفسيني األطباء غالبية وظل يقينيات.» بصفتها والتكهنات
باملصحة نفسيٍّا طبيبًا كان الذي — زاريفيان إدوارد أن بيد يفهمون». ال ألنهم دائًما؛
بتناول يتعلق فيما سيما وال الوزارية، املهام من بالعديد (وُكلف جامعيٍّا وأستاذًا النفسية
يعمل التي املؤسسة أفكار «مؤيدي من كان — النفسية) الحالة عىل تؤثر التي األدوية
ومع العقيل». الطب ملناهضة جديدة «نزعة ب ينادي بأنه البعض اتهمه لقد بل بها.»
خدمات «توحيد عن إال عاًما، عرشين بفارق زمالئه عىل بذلك متقدًما يدافع، لم ذلك،
«رفض ولكن أليها. األفضلية يعطي أن دون املناهج مختلف يف بحث أنه زاعًما الرعاية»،

الحقيقة.» امتالك فكرة عن التخيل أيًضا معناه تفسريي، نموذج تفضيل
مجتمع أي يف تنمو التي الغريبة النبتة تلك «الجنون، قائًال: زاريفيان إدوارد يختتم
جميع إنهم وأنا. أنتم، إنهم هم؟ َمن البستانيني. من يُحىص ال عدد يزرعها إنساني،
الجنون. إدامة يف كرًها، يساهمون، الذين واملعالجني النفسيني، واألطباء العائالت، أولئك،
واملحافظة واألنانية، العلمية، االدعاءات أو والظالمية الخوف، فرط من بأكمله، املجتمع إن
العالم عىل مطلَّة فتحٍة أيَّ هوادة، وبال فشيئًا شيئًا سد، قد والتعصب؛ التقليدية، بنزعتها
بذلك وحكم اآلية، انقالب أو األمور النعكاس احتمالية أي أمام الطريق وأغلق الخارجي،
يف الجنون إن […] ِالسِمه ضحية باعتباره نهاية، ال ما إىل ذاته، بتكرار الجنون عىل
يف دائًما.» يخرس الذي هو املريض اللعبة، هذه يف ولكن لإلقصاء، جدلية هو جوهره
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العلم باعتباره إليه يُنظر أن ينبغي ال النفيس الطب إن زاريفيان يقول آخر، ُمَؤلَّف
املتألم.2 بالشخص يُعنى الذي الطب هو وإنما العقلية، باألمراض املختص

نفسه القدر الجنون يثري والعرشين، الحادي القرن هذا بداية يف أنه ذلك يعني هل
بالطبع العقيل؟ الطب عرص يف يثريه كان الذي الفهم سوء من األقل عىل أو الخوف، من
بل ُمَحرَّمة، تعد لم طويل، لوقت محظورة ظلت التي نفسها، الكلمة أن إىل باإلضافة ال،
إىل وعادت اليومية، الحياة يف وتغلغلت تبددت، إذ االستخدام؛ قيد جديد من وأصبحت
أشكاله يف حتى تكييفه، القول، أردنا إذا أو الجنون، ترويض تم لقد عام. بشكل الحياة
فسوف النفسية، الحالة عىل تؤثر التي العقاقري بمستهلكي يتعلق وفيما استعصاءً. األكثر
يعد ولم الجنون. مظلة تحت أيًضا يندرجون إنهم لهم نقول حني بالطبع يتفاَجئون
جينيول عند نعاينه الذي الجبار الجنون ذلك هو االستثناءات، بعض عدا فيما الجنون،
كاريكاتوري. طابع ذات اليوم تبدو والتي تصيبه، التي املرعبة الهالوس بنوبات الكبري،
جانب، يف املوجودين هؤالء بني بوضوح وتفصل باملصحة، تحيط جدران هناك يعد لم
من يطل الذي املجنون ذلك قصة بالتأكيد نعلم نحن اآلخر. الجانب يف املوجودين وأولئك
مزحة: ليست هذه هناك؟» كثريون «أأنتم املارِّين: أحد ليسأل باملصحة حجرته نافذة

هنا. كثريون بالفعل فنحن
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مصادرخمطوطة

الرئيسة) (األقسام الوطني األرشيف

DV Comité des Lettres de cachet.
AF1 Comité de Mendicité.
Dans F4, F13, F15, F16: dépôts de mendicité.
F15: versements des ministères XIXe S. (Asiles d’aliénés – Rapports et

correspondance—Départements) (une centaine de cotes).
Dans F2, F20, F21, F22, F80 versements ministères XIXe S. (d°).
X2b 1335-1336. PV de visites à Charenton, Saint-Lazare et aux prisons de

l’Hôtel de Ville.
Dans AJ2: Maison nationale de Charenton (34 cotes).

املخطوطات) (قسم الوطنية فرنسا مكتبة

Dans fonds Joly de Fleury (Hôpital général, Hôtel-Dieu, Saint-Lazare,
Charenton, etc. = 31 cotes).

Dans fonds Clairambault 985, 986 (Charenton, Saint-Lazare).
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Dans fonds français 16750, 18605, 18606, 21804, 22743, na21804,
na22742 (papiers Tenon).

العامة املساعدة مؤسسة محفوظات

Fonds de l’Hôpital général (XVIIe-XVIIIe S.).

باريس ملدينة التاريخية املكتبة

Ms 18937.

املحافظة مركز أرشيف

AB 380, 381, 382 (lettres de cachet).

املقاطعات أرشيف

• série C: pour les fonds de l’Intendance (XVIIe-XVIIIe S.) (notam-
ment internements par lettres de cachet).

• série M: santé publique XIXe S.
• série X: administration hospitalière, assistance XIXe S.

Fonds consultés: Calvados, Orne, Seine-Maritime, Aisne, Ille-et-
Vilaine, Pas-de-Calais, Gironde, Hérault, Puy-de-Dôme, Vaucluse, Pyrén-
ées-Atlantiques.

القديم) والنظام الوسطى (العصور البلديات أرشيف

Fonds consultés: Angers, Caen, Le Havre, Rouen.

الخاصة املحفوظات

Essentiellement le riche fonds du Bon-Sauveur de Caen (aujourd’hui
versé aux Archives départementales du Calvados) (cf. Claude QUÉTEL, Le

584
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Bon-Sauveur de Caen—Les cadres de la folie au XIXe siècle, Thèse doctorat
3e cycle, Paris-Sorbonne, 1976).
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أهمية عىل نشدد القديمة، بالعصور يتعلق فيما الكتاب. هذا يف تباًعا املصادر هذه ذُِكرت
باإلضافة وجالينوس، وسيلسوس، أوريليانوس، وكاليوس الكبادوكي، أريتايوس مؤلفات

ألبقراط. الطب» «ناموس إىل بالطبع

(الخالصة مؤلف األكويني توما القديس إىل نشري الوسطى، بالقرون يتعلق فيما
الالهوتية).

وجون وير، جون بمؤلفات استعنَّا عرش، السابع القرن وبداية النهضة بعرص يتعلق فيما
«مساعدة فيفيس لويس وخوان الطبية»، «املمارسة بالتر وإف النكر، دو وبيري بودين،

بيجراي. وبي الفقراء»،

عرش: والثامن عرش السابع للقرنني بالنسبة
مسألة حول نُِرشت التي واللوائح والكتيبات الدفاع، مذكرات من العديد إىل استندنا
األسايس، إيزامبري بمرجع بدءًا واملجلدات، القوانني إىل وكذلك العام، واملستشفى التسول
بعنوان ،١٨٣٣ إىل ١٨٢٢ من الفرتة يف باريس يف صدر والذي مجلًدا، ٢٩ يف يقع الذي
.«١٧٨٩ عام الفرنسية الثورة وحتى ٤٢٠ عام منذ القديمة الفرنسية للقوانني «الجامع

.(١٧٨٤-١٧٨٥) القانوني الفقه يف جويو دليل وأيًضا
الذي املشهور غري التقرير بذلك بدءًا الرسمية، التقارير من العديد عىل اطلعنا كما
حول «تعليمات تقرير وهو النفيس، للطب ًسا مؤسِّ ذلك مع يُعد والذي ،١٧٨٥ عام نِرش

املجانني». يف التحكم أجل من اتباعها يجب التي الطريقة
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يف الصادرة تلك املثال، سبيل (عىل املنشورة املراسالت من العديد إىل باإلضافة هذا
للشئون العموميني املراقبني «مراسالت بعنوان بواليل إم إيه نرش دار عن أجزاء ثالثة

.(١٨٧٤–١٨٩٧ باريس، األقاليم»، حكام مع املالية
.(١٧٨٨) باريس مستشفيات حول تونون مذكرات مثل باملذكرات، استعنا وأخريًا،
وسيدنهام، (بريتون، اإلنجليز أو ولوبوا) وداكني (دوفور، الفرنسيني األطباء عن أما
بذاته قائًما مرجًعا بالتأكيد يشكل أبحاثهم من بحث كل فإن ويليس)، وتوماس وباتي،
،١٧٩١ عام منه األوىل الطبعة صدرت الذي لداكني، الجنون» «فلسفة كتاب (ويُعد

النفيس). الطب نشأة يف أساسيٍّا مرجًعا
الثورة: من اعتباًرا

القرن من األول النصف منذ جذرية بصورة تتضاعف املطبوعة املصادر بدأت
وأخذ … ترشيعية ونصوص وقوانني ولوائح، ومذكرات، مطولة، تقارير عرش: التاسع
وكابانيس، وفرييس، وإسكريول، بينيل، أمثال بغزارة، ينرشون النفيس» الطب «مخرتعو
إذا هذا وتريال؛ وجورجيه، ولوريه، وكامليل، بواسمون، دي وبريري وبارشاب، وفالريه،

فقط. الفرنسيني ذكر عىل اقترصنا

(العرص العرشين القرن من األول والنصف عرش التاسع القرن من الثاني النصف خالل
ما أكثر هو للمصادر املفرط التدفق هذا أصبح العقلية)، األمراض ملستشفى الذهبي

منه: يُخىش
العموميني املفتشني وتقارير والنفسية، العقلية األمراض ملستشفيات سنوية تقارير
القومية واإلحصائيات ،(١٨٧٤ يف والصادر عنه غنى ال الذي العام» «التقرير بينها (من

… السنوية
— نفسيٍّا طبيبًا سيصبح ما رسعان الذي — العقلية لألمراض طبيٍب كل سار ولقد
… األملانية املدرسة ضد الفرنسية املدرسة فكانت العظيم: لبحثه وفًقا خاص نهج عىل
.١٩١٥ إىل ١٨٨٣ من الفرتة يف طبعات ثماني وحده البحثي كرابلني ُمَؤلَّف من وصدر
عرشات وترددت والتصنيفات. املفاهيم من العديد بالطبع تغري الفرتة، هذه وخالل
القرن من األوىل العقود يف ومئات بل … الرئيسة األسماء عىل إال نركز لم فنحن األسماء،

العرشين.
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املراجع أهم من تُعد التي املتعددة، النفيس الطب مجالت يف متمثل آخر مصدر هناك
الزمني والفارق التفاوت مراعاة مع وفرزها فيها البحث يتم حني للمؤرخ بالنسبة
املثال: سبيل عىل نذكر صدورها، استمر التي الفرنسية املجالت بني من كافية. بصورة
(اعتباًرا النفيس» الطبي و«التطور ،(١٨٤٣ عام من (اعتباًرا النفسية» الطبية «الَحْولِيَّة
يتعلق فيما … نفسية» طبية و«آفاق النفسية»، و«املعلومة و«الدماغ»، ،(١٩٢٥ عام من
شبكة عىل موقعها يتيح التي الربيطانية» النفيس الطب «دورية نذكر العظمى، بربيطانيا
«دورية ننىس أن أبًدا يسعنا وال .١٨٥٥ عام حتى األرشيفية أعدادها عىل االطالع اإلنرتنت
تحت ١٨٤٤ عام منذ تصدر كانت والتي — ١٩٢١ عام (منذ األمريكية» النفيس الطب

العقيل»). للمرض األمريكية «الجريدة عنوان:

روايات يف تمثلت للبحث، ثرية مادة لنا شكَّل ضخًما أدبيٍّا إنتاًجا الجنون أفرز كما
الفاعلني. — التعبري صح إذا — أو الشهود

واضًحا والببليوجرافيا املطبوع املصدر بني الفاصل الحد بدا طاملا حال، أي وعىل
لنا. بالنسبة بدقة ومحدًدا
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ببليوجرافية خمتارات

عرصنا وحتى القديمة العصور من الجنون، بتاريخ املتعلقة باملراجع قائمة إعداد إن
الجامعي التوثيق بنظام الخاص الدليُل يُظهر تحديًا. تمثل صعبة مهمة الحارض،
يحصيها التي املؤلفات من العظمى الغالبية أن من الرغم عىل — SUDOC الفرنيس
النفيس» «الطب حول و١٢٤٠٧ «الجنون»، موضوع حول كتابًا ٢٨٨٨ وجوَد — فرنسية
تبتغي ال أنها من بالرغم دراستنا، استندت وقد النفيس»! «التحليل حول و١٣٥٠١

علمية. ومقالة ُمَؤلَّف ٥٠٠ من يقرب ما إىل ر، التبحُّ
املراجع من منتقاة مجموعة تقديم الحكمة من أنه ارتأينا الظروف، هذه ظل يف
هذه بأن التذكري مع — األهمية من كبري قدر عىل ولكن عمد، عن ا جدٍّ محدود عدد —
— التعريف بحسب — بالفعل يعرفون الذين املتخصصني إىل موجهة ليست الدراسة
نقدم بأن املوضوع، هذا عن ومبسطة شاملة رؤية تقديِم بُغية اكتفينا، ثَم ومن يشء. كل
الفرنسية). باللغة (جميعها مرجًعا ثالثني من أكثَر االستزادة يف يرغب الذي للقارئ
املكتبات. يف متوافًرا أغلبها زال ما التي املعارصة، الدراسات عىل اقترصنا أننا إىل باإلضافة
البيانات قواعد وإىل ،٥٧٢ عددها البالغ السفلية الحوايش إىل الرجوع للقارئ ويمكن
لإلنسان يطيب حيث شاسعة؛ غابات بمنزلة تُعد التي اإلنرتنت شبكة عىل اليوم املتاحة

هناك. ومن هنا من الكتب زهور ليلتقط فضوله عىل نزوًال ينحني وأن يَتُوه أن
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∗∗∗

Sur l’histoire de la folie au sens large, les ouvrages généraux sont très peu
nombreux, décevants à plus d’un titre mais pratiques pour qui est pressé.
Nous retiendrons ici:

• Histoire de la pensée médicale en Occident (M. D. GRMEK, dir.), 3
volumes:

- Antiquité et Moyen Âge, Le Seuil, 1995.
- De la Renaissance aux Lumières, Le Seuil, 1997.
- Du romantisme à la science moderne, Le Seuil, 1999.
(Pour un cadre conceptuel général de l’histoire de la mé-
decine.)

• Jacques HOCHMANN, L’Histoire de la psychiatrie, PUF (Que sais-
je), 2004.

(Excellente vue d’ensemble, solidement périodisée, depuis
Pinel jusqu’à nos jours.)

• Yves PÉLICIER, Histoire de la psychiatrie, PUF (Que sais-je), 1971.
• Nouvelle Histoire de la psychiatrie (J. POSTEL et C. QUÉTEL, dir.),
1re éd Privat 1983, rééd. Dunod 1994, 2002, 2004.

(Ouvrage souvent cité dans cette étude, mais où le précieux
dictionnaire biographique de Pierre Morel ne figure que dans
l’édition Privat. Il a été réédité àpart en 1995 aux éditions “Les
Empêcheurs de Penser en Rond”.)

• La Folie—Histoire et dictionnaire, (Jean THUILLIER, dir.), Robert
Laffont (Bouquins), 2002.

(Inégal mais précieux.)
• Dictionnaire de la psychiatrie et de la psychopathologie clinique

(Jacques POSTEL, dir.), Larousse, 1993.
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(Clair et accordant sa place à l’histoire.)
• Dictionnaire fondamental de la psychologie (2 volumes), Larousse-
Bordas, 1997.

On ne s’étonnera pas que, dans sa grande diversité, la psychanalyse
ait besoin de plusieurs dictionnaires pour se présenter. Nous en retien-
drons trois:

• Dictionnaire international de la psychanalyse (Alain DE MIJOLA,
dir.), (2 volumes), Hachette, 2005.

• Élisabeth ROUDINESCO et Michel PLON, Dictionnaire de la psy-

chanalyse, Fayard (3e éd.), 2006.
• Roland CHEMAMA et Bernard VANDERMERSCH, Dictionnaire de

la psychanalyse (2 volumes), Larousse-Bordas, 1997.

Une histoire de la folie ne saurait ignorer celle de la psychanalyse,
dans ses rapports épiques avec la psychiatrie. Cf:

• Élisabeth ROUDINESCO, Histoire de la psychanalyse en France

(2 volumes), nouvelle édition Fayard, 1994 (1re éd Ramsay, 1982).

Sur une thématique ou une affection particulière mais sur la longue
durée:

• Pierre MOREL et Claude QUÉTEL, Les Médecines de la folie, Ha-
chette (Pluriel), 1985.

(Les mille et un remèdes de la folie à travers les âges, avec un
humour parfois trop appuyé.)

• Étienne TRILLAT, Histoire de l’hystérie, Seghers, 1986.
• Jean GARRABÉ, Histoire de la schizophrénie, Seghers, 1992.
• Pierre FOUQUET et Martine DE BORDE, Le Roman de l’alcool,

Seghers, 1986.
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التاريخية الفرتات بحسب املراجع تصنيف (1)

القديمة العصور

• Jackie PIGEAUD, La Maladie de l’âme—Étude sur la relation de

l’âme et du corps dans la tradition médico-philosophique antique,

Paris, Les Belles-Lettres, 1981.
(Éblouissant mais difficile. Incontournable en tout cas pour

la compréhension de l’histoire de la folie dans l’Antiquité. De la
richesse des commencements de la folie …)

• Folie et cures de la folie chez les médecins de l’Antiquité gré-

co-romaine—la manie, Les Belles Lettres, 1987.

الوسطى العصور

Très peu de choses, parallèlement à peu de sources—bien moins que pour
l’Antiquité.

• Muriel LAHARIE, La Folie auMoyen Âge—XIe–XIIIe siècles, Le Léop-
ard d’or, 1991.

عرصالنهضة

Peu de choses également et de graves erreurs d’interprétation quant à une
assimilation de la folie à la sorcellerie.

• Folie et déraison à la Renaissance (colloque international tenu en
novembre 1973), Université libre de Bruxelles, 1976.

(Vieilli mais toujours valable.)

عرش عرشوالثامن السابع القرنان

(Le néant, hormis le célèbre ouvrage de Michel Foucault [et seulement
pour ses premiers chapitres] sur lequel nous nous sommes longuement
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expliqué dans cette étude, dans laquelle nous remettons en cause la
thèse d’une folie encore dans les limbes à l’époque du prétendu “Grand
Renfermement”.)

• Michel FOUCAULT, Folie et déraison, histoire de la folie à l’âge

classique, 1re édition Plon 1961, nombreuses rééditions.

عرش التاسع القرن بداية النفيسيف الطب اخرتاع

• Gladys SWAIN, Le Sujet de la folie, Privat, 1977 (réédition Cal-
mann-Lévy 1997).

(Ouvrage essentiel mais de lecture difficile sur le moment fon-
dateur de la clinique psychiatrique—étude elle aussi en rupture
avec la pensée de Michel Foucault.)

• Marcel GAUCHET et Gladys SWAIN, La Pratique de l’esprit humain.

L’institution asilaire et la révolution démocratique, Gallimard, 1980
(réédition 2007).

(Ouvrage tout aussi essentiel et difficile, prolongeant et élar-
gissant la réflexion entamée par Gladys Swain—étude qui se sé-
pare elle aussi totalement des thèses de Michel Foucault. La pré-
face de la réédition 2007 est à cet égard éloquente.)

العرشين القرن من األول عرشوالنصف التاسع القرن من الثاني النصف

• Patrick CLERVOY et Maurice CORCOS, Petits moments d’histoire de

la psychiatrie en France, EDK, 2005.

العرصالحارض

(C’est pour le coup l’avalanche: environ 1000 titres parus de 2005 à 2008!
La plupart, il est vrai, à destination professionnelle.) On ne retiendra que:

• Édouard ZARIFIAN, Les Jardiniers de la folie, Odile Jacob, 1988.
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• Le Prix du bien-être: psychotropes et sociétés, Odile Jacob, 1996
• Une certaine idée de la folie, l’Aube, 2001, réédition poche 2008.
• Christian MÜLLER, Miniatures psychiatriques: témoignages d’un

médecin au travail, Labor et Fides, Genève, 2007.
(Les souvenirs au quotidien, en de courts récits colorés, d’un

médecindirecteur d’hôpital psychiatrique près de Lausanne, entre
1961 et 1987.)

• Juan David NASIO, Un psychanalyste sur le divan, Payot, 2002.
(L’expérience au quotidien et les réflexions d’un praticien

psychiatre et psychanalyste, disciple de Lacan. Un psychanalyste
proche de ses analysants.)

• Alfred COCUZZA, Une psychiatrie, un infirmier, une histoire,

Thélès, 2005.
(Un infirmier psychiatrique évoque ses souvenirs de 30 ans

[1975–2003] passés à l’hôpital psychiatrique de Saint-Égrève,
près de Grenoble.)

• Joël PON, Histoires extraordinaires de patients presque ordinaires,
Odile Jacob, 2005.

(Sept patients racontent leur histoire, sous la plume de leur
psychiatre.)

• Pierre MARIE, Les Fous d’en face—lecture de la folie ordinaire, De-
noël, 2005.

(Un psychiatre hospitalier, psychanalyste, dresse le tableau,
loin des cas extrêmes, de nos symptômes quotidiens.)

• Émilie DURAND, Ma folie ordinaire: allers et retours à l’hôpital

Sainte-Anne, Éd. Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2006.
(L’auteur raconte sa vie de patiente, de l’anorexie aux tenta-

tives de suicides. “Je veux que le comportement des gens change,
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qu’ils arrêtent de fuir quand ils apprennent que je sors d’un hôpi-
tal psychiatrique.”)
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وأرباب رب األول: الفصل

(1) Wilson Kinnier, “An Introduction to Babylonian Psychiatry” et Ed-
ith Ritter, “Magical-expert and Physician …”, dans Studies in Honor of

Benno Landsberger … (Assyriological studies no 16), Chicago U.P., 1965.

مرضالروح الثاني: الفصل

(1) Jackie Pigeaud, La Maladie de l’âme—Étude sur la relation de l’âme

et du corps dans la tradition médico-philosophique antique, Les Belles Let-
tres, 1981, rééd. 2006.

األبقراطي الرتاث الثالث: الفصل

(1) Jackie Pigeaud, Folie et cures de la folie chez les médecins de

l’Antiquité gréco-romaine—La manie, Les Belles Lettres, 1987.

النظري للتفكري الراهن الوضع األول: الفصل

(1) Nous suivons ici Jacques Simonnet: “Folie et notations psycho-
pathologiques dans l’œuvre de saint Thomas d’Aquin”, dans Nouvelle
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Histoire de la psychiatrie, Privat, 1983 (nombreuses rééditions aux édi-
tions Dunod, à l’exception du dictionnaire biographique).

(2) Nous suivons notamment Danielle Jacquart: “La réflexionmédicale
medieval et l’apport arabe”, dans Nouvelle Histoire de la psychiatrie, ibid.;
ainsi que, dans une moindre mesure, Stanley W. Jackson, “Unusual Mental
States in Médiéval Europe: I. Medical Syndromes of Mental Disorder”, dans
Journal of the History of Medicine (juillet 1972).

الوسطى العصور إبَّان املجتمع يف املجنون وضع الثاني: الفصل

(1) Cité par Jole Agrimi et Chiara Crisciani: “Charité et assistance dans
la civilisation chrétienne médiévale”, dans Histoire de la pensée médicale

en Occident (dir. M. D. Grmek), t. I, Antiquité et Moyen Âge, Seuil, 1995.
(2) Cité par Muriel Laharie, La Folie au Moyen Âge, XIe–XIIIe siècles, Le

Léopard d’or, 1991.
(3) George Rosen, “The Mentally Ill and the Community in Western

and Central Europe during the Late Middle Ages and the Renaissance”,
dans Journal of the History of Medicine, octobre 1964.

(4) Cité par Jean-Claude Schmitt, “Le Suicide au Moyen Âge”, dans
Annales ESC, 1976.

(5) G. Durand, Inventaire sommaire des archives communales anté-

rieures à 1790, ville d’Amiens, t. II, série BB, Amiens, 1894.
(6) J.-C. Capelle, Les Prisons civiles en Normandie aux XIVe et XVe

siècles, Mémoire maîtrise, Université de Caen, 1970-1971.

(7) George Rosen, op. cit., note 8.
(8) Cas cité par Muriel Laharie, op. cit, note 7.
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تجسيده إلعادة وصور الجنون من نماذج الثالث: الفصل

(1) Nous suivons ici principalement Philippe Ménard, “Les Fous dans
la société médiévale. Le témoignage de la littérature au XIIe et XIIIe siècle”,
dans Romania no 4, 1977.

(2) André Stegman, “Sur quelques aspects des fous en titre d’office
dans la France du XVIe siècle”, dans Folie et déraison à la Renaissance,
Université libre de Bruxelles, 1976.

(3) Claude Quétel, Le Mal de Naples—histoire de la syphilis, Seghers,
1986.

ودين جنون الرابع: الفصل

(1) Cité par Jacques Dalarun, Robert d’Arbrissel, fondateur de Fontev-
raud, Albin Michel, 1986.

(2) Cité par Muriel Laharie, op. cit, note 7.
(3) Ibid.
(4) Ibid.
(5) Étienne Trillat, Histoire de l’hystérie, Seghers, 1986.
(6) Cas cité par Muriel Laharie, op. cit, note 7.
(7) R. H. Robbins, The Encyclopedia of Witchcraft and Demonology,

New York, 1959.
(8) Cité par Jean Céard: “Folie et démonologie au XVIe siècle”, dans

Folie et déraison à la Renaissance, op. cit., note 15.
(9) Ibid. Sur cette question, nous suivons plus généralement Jean

Céard; cf. du même auteur: “Entre le naturel et le démoniaque: la folie
à la Renaissance”, op. cit., note 4. Cf. également, Sydney Anglo, “Melan-
cholia and Witchcraft: the debate between Wier, Bodin, and Scot”, dans
Folie et déraison à la Renaissance, op. cit., note 15.
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فوكو منظور من اإلنجيل األول: الفصل

(1) Michel Foucault, Folie et déraison—histoire de la folie à l’âge

classique (thèse Lettres), Plon, 1961.
(2) Op. cit., note 16, chap. IV—Du Mal à la maladie (XVIIe-XVIIIe

siècles).
(3) Claude Quétel, L’Histoire véritable de la Bastille, Larousse, 2006.
(4) Ibid.

العام املشفى الثاني: الفصل

(1) Nous avons plus spécialement consulté:

• Léon Lallemand, Histoire de la charité (t. III Le Moyen Âge; t. IV Les
Temps modernes), Picard, 1910–1912.

• Christian Paultre, De la répression de la mendicité et du vag-

abondage en France sous l’Ancien Régime, thèse doctorat droit,
Université de Paris, 1906.

• Michel Mollat, Les Pauvres au Moyen Âge—étude sociale, coll. Le
Temps et les hommes, Hachette, 1979.

• Jean-Pierre Gutton, La Société et les pauvres en Europe—XVIe–

XVIIIe siècles, PUF, 1974.
• Bronislaw Geremek, “Renfermement des pauvres en Italie
(XIVe–XVIIe siècles). Remarques préliminaires”, dans Mélanges
Braudel: Histoire économique du monde méditerranéen 1450–
1650 (t. I), Privat, 1973. Et du même auteur: Inutiles au monde:

truands et misérables dans l’Europe moderne (1350–1600), Galli-
mard/Julliard, 1980.

(2) Journal d’un voyage à Paris en 1657-1658, publié par Armand-
Prosper Faugère, Paris, 1862.
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(3) Histoire de l’Hospital Général de Paris, opuscule anonyme édité en
1676 à Paris, imp. du Roy et de Monseigneur l’Archevêque.

(4) L’Hospital Général charitable (anonyme), mars 1657 (BN ms FF
21804).

(5) Jean-Pierre Bardet, Rouen aux XVIIe et XVIIIe siècles, thèse doctorat
d’Etat, SEDES Paris, 1983.

(6) Du règlement des pauvres mendiants de ce royaume proposé par

Théophraste Renaudot, docteur en médecine et médecin ordinaire du Roy.

[Factum 1617] BN ms FF 18605.
(7) R.P. F. Jacques Du Breul, Le Théâtre des Antiquitez de Paris, Paris,

1639.
(8) État abrégé de la dépense annuelle des Petites-Maisons [1664], BN

ms FF 18606.
(9) Op. cit., note 32.
(10) BN ms FF 16750, 21804 na 22743, Joly de Fleury 1227, 1235; AN

F15-2451.
(11) Ibid.
(12) Nous suivons pour Lyon la thèse de J. P. Gutton, La Société et les

pauvres—L’exemple de la Généralité de Lyon (1534–1789)—Paris, 1971.
Ainsi que H. Bonnet, Histoire de la psychiatrie à Lyon de l’Antiquité à nos

jours, Lyon, 1988. Et M. Cathelin Les “Insensés” à Lyon au XVIIIe siècle—

1750–1800, Mémoire Maîtrise, Besançon, 1983.
(13) Pour Saint-Lazare de Marseille, nous suivons: J. Alliez et J. B.

Huber, L’Assistance aux malades mentaux au XVIIIe siècle à Marseille—
Communication séance du 25 octobre 1975 de la Société française
d’histoire de la médecine. Et J.-P. Billet, Les Insensés en Provence au

XVIIIe siècle, thèse de doctorat en médecine, Marseille, 1980. (L’auteur
a dépouillé les archives départementales des Bouches-du-Rhône et les
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archives communales de Marseille, et aussi les archives nationales pour
les vingt dernières années de l’Ancien Régime—rare performance pour
une thèse de médecine).

(14) Nous suivons L. et M. J. Vallade, “Historique de l’hospice des
insensés de La Trinité à Aix-en-Provence”, dans L’Information psychiat-

rique, no 4, avril 1978.
(15) Hôpital général de Nîmes—extrait du Registre des Délibérations

de l’Hôpital-Général, le 6 octobre 1781, imprimé à Nîmes, 1781.
(16) Dr B. Pailhas, “Enfermerie diocésaine, ou primitif asile d’aliénés

d’Albi …”, dans Bulletin de la Société française d’histoire de la médecine,
1903.

(17) Léon Lallemand, op. cit., note 30.
(18) Factum de 1666 (BN ms FF21804).
(19) BN ms Joly de Fleury 1244.
(20) Code de l’Hôpital général de Paris ou recueil des principaux édits,

arrêts, déclarations et règlements qui le concernent, ainsi que les maisons

et hôpitaux réunis à son administration, Paris, 1786.

الراية تتسلم الجربي االحتجاز ُدور الثالث: الفصل

(1) Claude Quétel, De par le Roy—Essai sur les lettres de cachet, Privat,
1981.

(2) BN ms Joly de Fleury 2.420.
(3) Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile,

criminelle …, Paris, 1775–1783 (64 vol. art. fureur).
(4) Journal d’Olivier Lefèvre d’Ormesson (août 1670).

(5) Des Essarts, Dictionnaire universel de police, 1786–1789 (art.
folie).

(6) Claude Quétel, Les Évasions de Latude, Denoël, 1986.
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(7) Jacques Gimard, Ordres du roi et lettres de cachet en Auvergne au

XVIIIe siècle, DEA de droit public, Université de Clermont I, 1982-1983.
(8) Lucien Andrieu, “Les fous de Saint-Aubin-la-Campagne”, dans

Actes du 102e Congrès national des sociétés savantes (Limoges, 1977),
Paris, 1978.

(9) Étienne Dupont, “Répertoire des détenus de l’Ordre du roi enfer-
més à l’Abbaye du Mont-Saint-Michel”, dans Revue de l’Avranchin, 1914–
1919.

(10) C. Quétel, L’Histoire véritable de la Bastille, op. cit., note 28.
(11) Relation somaire et fidele de l’afreuse prison de Saint-Lazare que

les Missionnaires noment par honneur Pension et Maison de Retraite ou de

correction, BN ms Joly de Fleury, 1415.
(12) Mémoires concernant les Hôpitaux de la Ville de Paris, BHVP ms

18937.
(13) AD Puy de Dôme, cité par Jacques Gimard, op. cit., note 56.
(14) Op. cit., note 55.
(15) Repertorium Inquisitorum, Valence, 1494.

التسول مستودعات مرحلة الرابع: الفصل

(1) Lambin de Saint-Félix, Essai sur la mendicité …, Amsterdam, 1779,
cité par Christian Romon: “Mendiants et policiers à Paris au XVIIIe siècle”,
dans Histoire, économie et société, 1982, no 2.

(2) Véronique Boucheron, “La montée du flot des errants de 1760
à 1789 dans la Généralité d’Alençon”, dans Annales de Normandie, mars
1971.

(3) Marie-Christine Salomon-Rollin, Le Malade mental à Besançon

au siècle des Lumières, Thèse Doctorat Médecine (Université de Franche-
Comté, 1992).
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(4) L.S. Mercier, Tableau de Paris [1782–1788].
(5) [Abbé Malvaux], Les Moyens de détruire la mendicité en France, en

rendant les mendians utiles à l’Etat sans les rendre malheureux …

اإلصالح فكر الخامس: الفصل

(1) Bienville (M. D. T. de), La Nymphomanie ou traité de la fureur

utérine, Amsterdam, 1771.
(2) Mirabeau, Observations d’un voyageur anglais sur la maison de

force appelée Bicêtre …, 1788.
(3) Lettre de M. Dufour […] sur la nécessité d’avoir une maison par-

ticulière pour le traitement de la folie (s.d.).
(4) Cité par L. et M. J. Vallade, op. cit., note 43.
(5) Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle,

canonique et bénificiale […] mis en ordre et publié par M. Guyot …, Paris,
1784-1785, (17 vol.).

(6) Ibid.
(7) Recueil de jurisprudence civile du pays de droit écrit et coutumier

[…] par Guy du Rousseaud de la Combe, Paris, 1769 (4e éd.).
(8) M. Cathelin, op. cit., note 41.

الصفر نقطة إىل العودة وإما الثورة إما األول: الفصل

(1) Cité par L. et M. J. Vallade, op. cit., note 43.

الجنون مداواة الثاني: الفصل

(1) Pierre Pigray, Épitome des préceptes de médecine et chirurgie avec

ample déclaration des remèdes propres aux maladies, Paris, 1609.
(2) Au plus récent: Anatomie de la mélancholie, Gallimard, 2005.
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(3) Cité par Étienne Trillat, op. cit., note 21.
(4) Pathologia cerebri (1667). De Anima Brutorum (1672).
(5) Cf. Yvette Conry, “Thomas Willis ou le premier discours rational-

iste en pathologie mentale”, dans Revue d’histoire des sciences, XXXI–3,
1978.

(6) Observations on the nature, kinds, causes and prevention of in-

sanity, 2 vol. Londres, 1782–1786 (2e édition, 1806).
(7) Les Œuvres d’Ambroise Paré, 1633 (9e édition) (dans le Premier

livre de l’introduction à la chirurgie).
(8) Journal de médecine, chirurgie et pharmacie, t. XIV [1783] (“Ob-

servation sur une maniaque guérie par une subite et brusque immersion
dans l’eau froide”).

(9) Duboueix, “Mémoire sur l’électricité (seconde partie—observa-
tions sur l’électricité médicale)”, dans Journal de médecine, 1782.

(10) Pierre Pomme, Essai sur les affections vaporeuses des deux sexes
contenant une nouvelle méthode de traiter ces maladies, Paris, 1760.

(11) Reil (J.-C.), Rhapsodieen über die Anwendung der psychischen

Curmethode auf Geisteszerrüttungen, Halle, 1803. Trad. française
(Rhapsodies sur l’emploi de la méthode de cure psychique dans les

dérangements de l’esprit), éd. Champ Social, 2007.
(12) Dictionnaire médecinal contenant la méthode sûre pour connaître

et guérir les maladies critiques et chroniques par des remèdes simples et

proportionnés à la connaissance de tout le monde … par J. G Docteur en
Médecine, Paris, 1757.

(13) Dictionnaire des sciences médicales, Panckoucke éd. (t. XXIX, ar-
ticle “magnétism animal”), Paris, 1812–1822.

(14) Sur Mesmer et le magnétisme, à l’abondante bibliographie, on lira
avec intérêt le chapitre que lui consacre Étienne Trillat dans son Histoire
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de l’hystérie, op. cit., note 21. Cf. également D. Barrucand, Histoire de
l’hypnose en France, Paris, PUF, 1967.

(15) De subventione pauperum sive de humanis necessitatibus, 1532.
(16) M. J. F. (médecin anglais), De la passion de l’amour, de ses causes

et des remèdes qu’il y faut apporter, en la considérant comme maladie,
Paris, 1782.

(17) Du traitement des insensés dans l’hôpital de Bethléem de Londres
… [de Thomas Bowen] traduit de l’anglais par l’abbé Robin., Amsterdam,
1787.

(18) Nous suivons ici principalement:

• Andrew Scull (dir.), Madhouses mad-doctors and madmen; the
Social History of Psychiatry in the Victorian Era, Londres, 1981.

• William F. Bynum, dans Nouvelle Histoire de la psychiatrie, op. cit.,
note 4.

• Richard Hunter et Ida Macalpine, Three Hundred Years of Psy-
chiatry 1535–1860, Londres, 1963.

(19) Abbé Robin, op. cit., note 95.
(20) Aikin J., Observations sur les hôpitaux, relatives à leur construc-

tion, aux vices de l’air d’hôpital, aux moyens d’y remédier, à l’admission ou
rejet des malades, à la maladie antisociale, à la petite vérole, aux femmes
en couche, aux insensés, et à l’utilité dont ils sont pour l’art de guérir et
pour les étudiants, Londres, 1777.

عالمة صار اسم «بينيل» الرابع: الفصل

(1) Gladys Swain, “Pinel et la naissance de la psychiatrie. Un geste et
un livre”, dans L’Information psychiatrique, 1976.

(2) Document publié pour la première fois par Dora B. Weiner dans
L’Information Psychiatrique, février 1980 et Clio Medica (vol. 13, no 2).
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(3) Esquirol (É.), article “Maisons d’aliénés”, dans Dictionnaire des

sciences médicales, t. XXX, 1818.
(4) Gladys Swain, Le Sujet de la folie—naissance de la psychiatrie, Pri-

vat, 1977.
(5) J. Pigeaud, “Cabanis et les rapports du physique et du moral”,

dans Sciences et Techniques en perspective, Université de Nantes, 1981-
1982 (vol. 1).

(6) Sur cette question, au milieu d’une abondante bibliographie, nous
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